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E S T A D O D E R O N D Ô N I A

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PJE INTEGRAÇÃO

2ª CÂMARA CÍVEL

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete do Vice-Presidente 
Despacho DO VICE-PRESIDENTE
Processo: 0802184-77.2018.8.22.0000 Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 7000269-65.2018.8.22.0012 Colorado do Oeste / 1ª Vara Cível
Agravante: Cleison Pinheiro Cangussu
Advogado: Paulo Henrique Schmoller de Souza (OAB/RO 7887)
Agravado: Cassiano Dias Verlingue
Advogada: Eliane Duarte Ferreira (OAB/RO 3915)
Relator: DES. MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Redistribuído por Sorteio em 13/12/2018 
Vistos,
O Desembargador Marcos Alaor profere despacho ID 5103618, encaminhando os autos a esta Vice-
Presidência para deliberações, tendo em vista que a demanda originária tramitou no âmbito do Juizado 
Especial Cível, competindo à Turma Recursal a análise do presente recurso.
Decido.
Os autos retornaram a esta Vice-Presidência para reanalisar a questão da distribuição do presente recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de rejeitou a exceção de pré-executividade 
oposto no cumprimento de sentença n. 7000269-65.2018.8.22.0012.
Inicialmente, protocolado o recurso, reconheci a competência da Turma Recursal para processar e julgar o 
presente recurso.
Encaminhado os autos ao Colégio Recursal, o Juiz Relator em seu despacho encaminha o feito a esta 
Corte, afirmando que a decisão foi proferida por Juiz da Vara Cível, que o recurso foi endereçado ao TJRO 
e, equivocadamente protocolizado naquela Turma.
Por sua vez, o Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia em seu despacho assevera que:
“…
Em consulta aos autos e aos registros dos sistemas judiciais do TJ/RO, verifiquei que o cumprimento de 
sentença é originário da ação de execução de título extrajudicial n. 1001147-39.2011.822.0012, cujo trâmite 
processual ocorreu no âmbito do Juizado Especial Cível.
Portanto, a competência para análise e julgamento deste recurso compete à Turma Recursal. [...]”.
Compulsando a peça vestibular dos autos originários do cumprimento de sentença (autos 7000269-
65.2018.8.22.0012) conta a agravado que é “Exequente nos autos principal nº 1001147-39.2011.8.22.0012 
– tramitando no antigo PROJUD. ...”.
Eis o teor da sentença da referida execução de título extrajudicial, publicada no Diário da Justiça Número 
153, do dia 19-08-2014, Sessão do 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CEJUSC – Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania Juizado Especial Cível de Colorado do Oeste, RO, págs. 434 e 435:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMPOSIÇÃO BIêNIO 2018/2019

PRESIDENTE 
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior

VICE-PRESIDENTE 
Desembargador Renato Martins Mimessi

CORREGEDOR-GERAL 
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“SENTENÇA: Dispensado o RELATÓRIO na forma do art. 38 da 
Lei 9.099/95. Trata-se de execução de título extrajudicial onde, 
após inúmeras tentativas de receber o crédito obtendo pouco 
êxito, a parte autora informou que esta buscando bens passíveis 
de penhora, e requereu o sobrestamento do feito por um ano. No 
entanto, não entendo ser cabível tal medida na presente situação.
Isso porque dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 que:
Art. 53. [...]§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 
penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-
se os documentos ao autor.
Assim, diante da situação do caso em análise, não há outro caminho 
senão o da extinção do feito.
Ante o exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO, nos termos da 
FUNDAMENTAÇÃO supra, ressaltando que a presente DECISÃO 
não configura extinção do crédito ou remissão por ordem do Juízo, 
podendo a parte autora propor novamente a execução, desde que 
não prescrita a obrigação. Sem custas ou honorários (art. 55 da 
LJE).
Caso requeira, autorizo a emissão de certidão do valor atualizado 
do crédito à exequente, mediante termo de entrega nos autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado e cumprindo com o necessário, arquive-se.
Colorado do Oeste, em 14 de agosto de 2014.
Eli da Costa Júnior
Juiz de Direito”
Da simples leitura acima, é possível concluir que o processo 
tramitou pelo procedimento do Juizado Especial, fixando-se assim, 
a competência da Turma Recursal para julgamento deste recurso.
Posto isso, proceda o Departamento Judiciário o encaminhamento 
dos presentes autos à Turma Recursal, no próprio Sistema de 
Processo Judicial Eletrônico – PJe.
Porto Velho, 19 de Dezembro de 2018.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
Processo: 0800329-63.2018.8.22.0000 – Embargos de Declaração 
em Agravo de Instrumento (PJE)
Origem: 0022881-96.2011.8.22.0001 - Porto Velho / 1ª Vara Cível
Embargantes: L E A Engenharia Ltda - Epp e Outros
Advogado: Marcus Filipe Araújo Barbedo (OAB/RO 3141)
Advogado: Leri Antônio Souza e Silva (OAB/RO 269-A)
Advogado: George Uilian Cardoso de Souza (OAB/RO 4491)
Embargado: Reinaldo Rosa dos Santos
Advogado: Thiago de Souza Gomes Ferreira (OAB/RO 4412)
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogado: Reinaldo Rosa dos Santos (OAB/RO 1618)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Interposto em 29/11/2018 
Despacho 
Vistos.
Considerando a pretensão dos embargantes em conferir efeito 
infringente aos embargos de declaração opostos, intime-se a parte 
embargada para, querendo, apresentar manifestação ao recurso, 
no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC.
Após, retornem para julgamento.
Publique-se. Intime-se.
Porto Velho, 11 de janeiro de 2019.
Desembargador Alexandre Miguel
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
Processo: 0001123-90.2013.8.22.0001 - Apelação (PJE)
Origem: 0001123-90.2013.8.22.0001 Porto Velho / 10ª Vara Cível
Apelante: Nilson Cartogeno Notenes
Advogado: Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3300)
Advogada: Patricia Bergamaschi de Araújo (OAB/RO 4242) 
Advogado: Renan Correia Lima (OAB/RO 6400)
Apelado: Fernando Gomes de Menezes 
Advogado: José Maria de Souza Rodrigues (OAB/RO 1909) 
Advogado: Carl Teske Junior (OAB/RO 3297)
Terceiro Interessado: UP Fitness Academia LTDA
Advogado: Gabriel Elias Bichara (OAB/RO 6.905)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído em 04/09/2017 
Despacho 
Vistos.
Converto o julgamento em diligência.
Intime-se o apelado Fernando Gomes de Menezes para se 
manifestar acerca da petição referente ao ID. 2101092 – pg. 07, 
bem como para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.
De igual forma, intime-se a interessada UP Fitness Academia Ltda., 
para as contrarrazões ao recurso de apelação ID n. 2101092 – pg. 
10/19.
Após, retornem os autos conclusos.
Intimem-se
Porto Velho, 09 de janeiro de 2019
Desembargador Alexandre Miguel
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
Processo: 7005073-97.2018.8.22.0005 - APELAÇÃO (PJE)
APELANTE: GERALDO PEREIRA DE ARAUJO 
Advogado: GERALDO PEREIRA DE ARAUJO (OAB/RO 1483)
APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO ZUCATELLI 
Advogada: ROSE ANNE BARRETO (OAB/RO 3976)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Data da Distribuição: 07/01/2019 17:30:23
Despacho 
Vistos.
Em especial atenção ao que dispõe o art. 99, §2º, do CPC, determino 
a intimação do apelante para que comprove o preenchimento dos 
pressupostos necessários para a concessão dos benefícios da 
gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo, retornem conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 11 de janeiro de 2019.
Desembargador Alexandre Miguel
Relator

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Rondônia
Gabinete Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia
Rua José Camacho, 585, Olaria, Porto Velho - RO - CEP: 76801-
330 
PROCESSO Nº: 0800034-89.2019.8.22.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 



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

3DIARIO DA JUSTIÇAANO XXXVII NÚMERO 009 TERÇA-FEIRA, 15-01-2019

ORIGEM: 7050359-13.2018.8.22.0001 - PORTO VELHO - 9ª 
VARA CÍVEL
AGRAVANTE: DEBORA PASCHOAL CLEMENTE BARBOSA 
Advogado): ROBERTO BARBOSA SANTOS (OAB/AC 4703)
AGRAVADA: SAGA AMAZÔNIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
Advogado: ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (OAB/GO 36921)
Advogada: LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO (OAB/GO 
53250)
Advogada: NALVA MACHADO DE OLIVEIRA (OAB/GO 44454)
Advogado: RUY AUGUSTUS ROCHA (OAB/GO 21476)
Advogada: MAGDA ZACARIAS DE MATOS (OAB/RO 8004)
AGRAVADA: BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA
RELATOR: MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/01/2019 12:38:01
ABERTURA DE VISTA
Nos termos art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, fica(m) 
o(s) agravante(s) intimado(s) para recolher em dobro o valor das 
custas do 
Agravo de Instrumento, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Porto Velho/RO, 11 de janeiro de 2019.
Bela. Edinélia de J. Dias Costa Simões
Coordenadora da CCÍVEL - CPE 2 GRAU em exercício

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
Processo Nº: 7040781-60.2017.8.22.0001 - Apelação (PJE)
Origem: 7040781-60.2017.8.22.0001 – Porto Velho/5ª Vara Cível
Apelante: Ricardo Bianchini
Advogado: Diogo Fernandes Camargo (OAB/RO 8191)
Apelado: Irynna Natasha Soares De Alcantara
Advogado: Francisco Kenji Nishioka (OAB/SC 23492)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído em 19/10/2018
Despacho 
Vistos.
Em especial atenção ao que dispõe o art. 99, §2º, do CPC, determino 
a intimação do apelante para que comprove o preenchimento dos 
pressupostos necessários para a concessão dos benefícios da 
gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo, retornem conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 11 de janeiro de 2019.
Desembargador Alexandre Miguel
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
Processo: 0001812-85.2010.8.22.0019 Apelação (PJE)
Origem: 0001812-85.2010.8.22.0019 Machadinho do Oeste / 1ª 
Vara Cível
Apelante: Ernandes Santos Amorim
Advogado: Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2721)
Advogado: Otávio César Saraiva Leão Viana (OAB/RO 4489)
Advogada: Corina Fernandes Pereira (OAB/RO 2074)
Apelado: Ministério Publico do Estado de Rondônia
Procurador: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Rondônia

Relator: DES. ALEXANDRE MIGUEL
Distribuído em 13/10/2017
Decisão 
RELATÓRIO.
Ernandes Santos Amorim recorre da sentença proferida pelo juízo 
de direito da 1ª Vara Cível de Machadinho do Oeste, que julgou 
procedente o pedido inicial na ação civil pública.
Requereu preliminarmente a concessão da justiça gratuita, para 
afastar o recolhimento do preparo recursal sustentando não 
possuir condições de arcar com as despesas processuais sem 
comprometer seu sustento e de sua família.
Intimado a trazer aos autos documentos que comprovassem a 
sua incapacidade financeira (declaração de imposto de renda, 
contracheques e extratos bancários) este não apresentou a 
documentação requerida e trouxe aos autos cópias de sentenças 
de outras ações a que foi condenado e decisões liminares que 
decretou a indisponibilidade de seus bens.
Examinados, decido.
O benefício da gratuidade da Justiça, consiste em garantia de 
assistência estatal, de ordem integral e gratuita, aqueles que 
possuam insuficiência de recursos.
Nesse sentido, o gozo da benesse da Justiça gratuita demanda 
simples afirmação do pleiteante, em qualquer momento da 
marcha processual, de que não possui condições de arcar com as 
despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 
família (art. 98 do CPC). Trata-se de presunção relativa, porquanto 
é dado tanto à parte contrária impugnar, quanto ao magistrado, 
se tiver fundadas razões, exigir esclarecimentos e documentação 
comprobatória.
No caso, verifica-se que a presunção relativa de veracidade da 
alegação resta prejudicada pelo contexto dos autos, eis que o 
apelante, além de não apresentar a documentação requerida em 
despacho anterior, não trouxe documentos comprobatórios de sua 
hipossuficiência.
Além disso, cumpre ressaltar que o réu sequer fez prova de sua 
efetiva renda para demonstrar a alegada hipossuficiência. Mesmo 
que tenha apresentado cópia de seu afastamento na Câmara 
Legislativa, tem-se que poderia estar exercendo outras funções, 
mas nada trouxe a comprovar.
Consta dos documentos instrutórios acostados aos autos, 
especialmente o Boletim de Ocorrência Ambiental de fls. 30, que 
o requerido possui aproximadamente 3.800 cabeças de gado é 
proprietário de várias fazendas, inclusive uma usina hidrelétrica, o 
que evidencia que possui um vasto patrimônio, não sendo possível 
reconhecer sua hipossuficiência.
No presente caso, não obstante a alegada hipossuficiência, 
se vislumbra dos documentos acostados, inequívocos sinais 
exteriores de riqueza, porquanto, além de o recorrente ostentar em 
seu patrimônio bens incompatíveis com o benefício almejado.
Nesse sentido caminha a jurisprudência.
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Requisitos. 
Interpretação do art. 5º, LXXIV, da CF e da Lei 1.060/50. 
Não comprovação da alegada hipossuficiência. Documentos 
apresentados que impossibilitam tal concessão ante a situação 
patrimonial da parte agravante. Decisão mantida. Recurso 
improvido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 
2187568-04.2018.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; 
Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba 
- 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018.
À vista do exposto, é de ser negado o pedido de gratuidade 
judiciária.
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Posto isto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária, e determino 
ao apelante que recolha o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) 
dias, sob pena de deserção. 
Publique-se. Intimem-se.
Porto Velho, 09 de janeiro de 2019.
Desembargador Alexandre Miguel
Relator

ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel 
Processo: 7008982-84.2017.8.22.0005 – Apelação/Recurso 
Adesivo (PJE)
Apelante/Recorrido: CAERD - Companhia De Águas E Esgotos De 
Rondônia
Advogado: Clayton Conrat Kussler (OAB/RO 3861)
Apelada/Recorrente: Marilia Soares Da Silva
Advogado: Syrne Lima Felberk De Almeida (OAB/RO 3186)
Relator: Des. Alexandre Miguel
Distribuído em 08/01/2019 
Despacho 
Vistos.
Considerando que inexiste nos autos procuração que outorgue 
poderes ao advogado Syrne Lima Felberk de Almeida, determino 
a intimação da parte Apelada/Recorrente para regularizar sua 
representação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
não conhecimento das Contrarrazões ao Recurso de Apelação e 
do Recurso Adesivo.
Ressalte-se que somente será aceita a regularização por meio 
digital, inserida no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE).
Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 11 de janeiro de 2019.
Desembargador Alexandre Miguel
Relator

CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS 

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS
Câmaras Especiais Reunidas
Distribuido em 26/01/2018 
Data do Julgamento : 19/10/2018
Processo:0800400-65.2018.8.22.0000 Reclamação (PJe)
Origem: 7015828-03.2015.8.22.0001 Ariquemes/Juizado Especial
Reclamante: Estado de Rondônia
Procurador: Aparício Paixão Ribeiro Júnior
Reclamado: Turma Recursal do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva) Vanda Maria da Silva Amorim
Defensor Público: Eder Maifrede Campanha
Relator: DES. OUDIVANIL DE MARINS 
Decisão: “ JULGOU-SE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À UNANIMIDADE.”
Ementa: Reclamação. Acórdão proferido pela Turma Recursal. Pena 
de multa. Fixação em favor da parte interessada. Cumprimento da 
obrigação. Aquisição de medicamentos. Possibilidade. Tratando de 
fornecimento de medicamentos, cabe ao julgador adotar medidas 
eficazes à efetivação das decisões, podendo determinar o sequestro 
de valores a ser convertido para aquisição de medicamento pela 
parte interessada. Reclamação procedente.

COORDENADORIA CIVEL DA CENTRAL DE 
PROCESSOS ELETRONICOS DO 2º GRAU

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Coordenadoria Cível da CPE do 2º Grau
ABERTURA DE VISTA
Processo: 0025460-46.2013.8.22.0001 Recurso Especial em Apelação
Origem: 0025460-46.2013.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 5ª 
Vara Cível
Recorrente: Direcional Ambar Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB/AC 2160)
Advogada: Mirele Rebouças de Queiroz Jucá (OAB/RO 3193)
Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB AC 4711)
Advogado: Humberto Rossetti Portela (OAB/MG 91263)
Advogado: Leonardo Braz de Carvalho (OAB/MG 76653)
Advogado: Gabriel Elias Bichara (OAB/RO 6905)
Recorrido: Geraldo Duarte Corrêa Netto
Advogada: Andiara Afonso Figueira (OAB/RO 3143)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 10/12/2018
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o 
recorrido intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao 
Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 19 de dezembro de 2018.
Rosimara Bergonzini
Técnica Judiciária – Cad. 203017-9

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência
Abertura de Vista - SDSG
0011580-66.2013.8.22.0007 Recurso Especial em Apelação
Origem: 0011580-66.2013.8.22.0007 Cacoal / 1ª Vara Cível
Recorrente: Márcia Rodrigues Pereira
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Recorrido: Edson Artur da Silva
Advogada: Vanusa Alvarenga Estenier (OAB/RO 5661)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 09/01/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o recorrido 
intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial.
Porto Velho/RO,14 de janeiro de 2019.
Rosimara Bergonzini
Técnica Judiciária – Cad. 203017-9

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Presidência
Abertura de Vista - SDSG
0003075-12.2015.8.22.0009 Recurso Especial em Apelação
Origem: 0003075-12.2015.8.22.0009 Pimenta Bueno / 2ª Vara Cível
Recorrente: D. L. da S. L. Representado(a) por sua mãe A. R. da S.
Defensor Público: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Recorrido: D. de S. L.
Advogado: Danillo Martins de Oliveira (OAB/PI 10594)
Relator: DES. WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Interposto em 10/01/2019
ABERTURA DE VISTA
Nos termos do Provimento n. 001/2001-PR, de 13/9/2001, fica o 
recorrido intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao 
Recurso Especial.
Porto Velho/RO, 14 de janeiro de 2019.
Rosimara Bergonzini
Técnica Judiciária – Cad. 203017-9
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DESPACHOS 

1ª CÂMARA CÍVEL

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0007370-46.2011.8.22.0005 - Apelação
Origem: 0007370-46.2011.8.22.0005 Ji-Paraná / 1ª Vara Cível, 
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante: Inbesp Industria e Beneficiamento de Subprodutos de 
Origem Animal Ltda
Advogado: Helcio Carlos Viana Pinto (OAB/MT 6588)
Advogado: Alan Vagner Schmidel (SSP/MT 7504)
Apelado: Amazonbio Industria e Comércio de Biodiesel da 
Amazônia Ltda
Advogado: Agnaldo dos Santos Alves (OAB/RO 1156)
Relator(a) : Desembargador Sansão Saldanha
Revisor(a) : Desembargador Raduan Miguel Filho
Vistos.
Informam as partes a celebração de acordo. Portanto, considerando 
a perda superveniente do interesse de recorrer, nega-se 
conhecimento ao recurso de apelação, nos termos do art. 932, 
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos à origem 
para apreciação e homologação do acordo noticiado.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, janeiro de 2019.
Desembargador Sansão Saldanha, relator.

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0013461-57.2013.8.22.0014 - Apelação
Origem: 0013461-57.2013.8.22.0014 Vilhena / 3ª Vara Cível
Apte/Ação: Omar Godoy Júnior
Advogada: Carina Batista Hurtado (OAB/RO 3870)
Advogada: Ruth Barbosa Balcon (OAB/RO 3454)
Advogada: Fabiana Oliveira Costa (OAB/RO 3445)
Apdo/Apte: Osmar Vaccari
Advogado: Rafael Endrigo de Freitas Ferri (OAB/RO 2832)
Advogado: Marcos Rogério Schmidt (OAB/RO 4032)
Relator(a) : Desembargador Rowilson Teixeira
Vistos.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Omar Godoy 
Júnior e Osmar Vaccari em face da sentença prolatada pelo Juízo 
da 3ª Vara Cível de Porto Velho/RO, nos autos de ação indenizatória 
proposta pelo primeiro apelante.
O requerido Osmar Vaccari, pugnou em suas razões recursais pelo 
deferimento da assistência judiciária sob o fundamento de não 
se encontrar em condições financeiras para arcar com as custas 
processuais.
Ocorre que, o simples pedido formulado em petição não é o 
suficiente para concessão do benefício.
É necessário que haja comprovação da situação de hipossuficiência, 
afinal, a veracidade da afirmação de que a parte não pode arcar 
com custas e honorários sem prejuízo próprio ou da família, não 
é absoluto.
Nesse sentido, é o entendimento do e. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA 
A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DECLARAÇÃO 
DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. 
PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/
STJ. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. OFENSA. EXAME. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não enseja interposição de recurso especial matéria que não 
tenha sido ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora 
devidamente opostos os embargos declaratórios, o órgão julgador 
não se pronunciou e a parte interessada não alegou ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil. A simples oposição dos 
aclaratórios não é suficiente para caracterizar o requisito do 
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal 
de Justiça. 
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal 
de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção relativa 
de veracidade, podendo a parte contrária impugnar o benefício da 
justiça gratuita, ou mesmo o magistrado exigir sua comprovação. 
Precedentes. 
3. Na hipótese dos autos, diante da manifestação da parte contrária 
de que os ora agravantes possuíam condição financeira de arcar 
com as despesas processuais, além de residirem no bloco mais 
luxuoso do condomínio, o Juízo de primeiro grau, na r. sentença, 
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Corte local, por 
sua vez, manteve o indeferimento por não ter vindo aos autos 
nenhuma prova em tal sentido. Infirmar as conclusões do julgado, 
para reconhecer a insuficiência de recursos da parte agravante, 
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. 
4. É inviável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, 
nesta via recursal, o que implicaria a usurpação de competência 
constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal 
(CF/88, art. 102).
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 
1369436/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 27/10/2015, DJe 25/11/2015) (destaquei)
Sequer houve a juntada de declaração atestando a impossibilidade 
do recolhimento do preparo, sendo que de acordo com o que 
consta dos autos, o requerido é empresário.
Tal situação já foi inclusive, objeto de discussão no incidente de 
uniformização de jurisprudência de n. 0011697-44.2014.8.22.0000, 
onde ficou assentado que a presunção de veracidade da afirmação 
de pobreza não é absoluta, podendo o magistrado, quando não se 
convencer da miserabilidade, exigir prova dessa situação.
Dessa forma, considerando que não houve a comprovação da 
impossibilidade do recolhimento do preparo recursal pelo Osmar 
Vaccari, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Por fim, ressalto que o advogado signatário do recurso de apelação 
interposto por Osmar Vaccari, Marcos Rogério Schmidt, não possui 
poderes para atuar no feito.
Ante o exposto, intime-se o recorrente Osmar Vaccari para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, juntar o comprovante do recolhimento do 
preparo recursal, bem como apresentar o instrumento de mandato, 
sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 14 de janeiro de 2019.
Desembargador Rowilson Teixeira 
Relator

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
1ª Câmara Cível
0238684-94.2009.8.22.0005 - Apelação
Origem: 0238684-94.2009.8.22.0005 Ji-Paraná / 1ª Vara Cível, 
Reg. Púb. e Correg. dos Cart. Extra
Apelante: Coriolano Nogueira Franco
Advogado: Marcelo Nogueira Franco (OAB/RO 1037)
Apelado: Diocese de Ji-paraná
Advogada: Cléia Aparecida Ferreira (OAB/RO 69A)
Advogada: Alice Barbosa Reigota Ferreira (OAB/RO 164)
Relator(a) : Desembargador Sansão Saldanha
Vistos, 
O Desembargador Sansão Saldanha profere despacho às fls. 
221, alegando prevenção dos autos a relatoria do Des. Rowilson 
Teixeira, como sucessor do Des. Moreira Chagas no âmbito da 
1ª Câmara Cível, tendo em vista que o mesmo primeiro conheceu 
da causa possessória em questão que envolve a área em litígio 
descrito na inicial. 
Sustenta que foi o mencionado relator quem recebeu a distribuição 
da apelação nº0084450-57.2009.8.22.0005 referente a ação de 
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manutenção na posse apresentada pela Diocese de Ji-Paraná em 
face de Coriolano Nogueira Franco, do imóvel objeto desta ação de 
imissão de posse. 
Examinados. 
Decido. 
Os presentes autos tratam de ação de imissão na posse proposta 
por Coriolano Nogueira Franco em face da Diocese de Ji-Paraná. 
Analisando o feito, verifico, como bem menciona o relator, que 
nos autos principais foi determinado o apensamento, bem como, 
a instrução conjunta com os autos de manutenção da posse 
nº0084450-57.2009.8.22.0005 (fls. 118). 
Observo que a distribuição dos autos mencionados em sede de 
apelação se deu em data anterior (08/08/2014) a distribuição 
deste feito que ocorreu em 09/10/2015, a época a relatoria do 
Des. Sansão Saldanha (1ª Câmara Cível), que posteriormente foi 
sucedido pelo Des. Rowilson. 
Entretanto, observo que em relação ao processo apensado 
(manutenção da posse nº0084450-57.2009.8.22.0005), houve 
distribuição bem anterior (19/08/2009) do AI nº1008445-
74.2009.8.22.0005 recaindo à época a relatoria do Des. Roosevelt 
Queiroz Costa, quando ainda membro da 2ª Câmara Cível, 
que preferiu decisão dando provimento parcial ao recurso, por 
unanimidade. 
Assim, diante do exposto, necessário se faz reconhecer a 
prevenção a quem o primeiro conheceu da matéria em questão, 
razão pela qual, determino a redistribuição deste feito a relatoria 
do Des. Paulo Kiyochi Mori, no âmbito da Coordenadoria Cível do 
CPE2G, como sucessor do relator originário. 
Cumpra-se. 
Porto Velho, 14 de janeiro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO 

2ª CÂMARA CÍVEL

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Cível
0001398-59.2015.8.22.0004 - Apelação
Origem: 0001398-59.2015.8.22.0004 Ouro Preto do Oeste / 2ª 
Vara Cível
Apelante: Editora e Distribuidora Educacional Ltda
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730 )
Advogado: Durval Antonio Sgarioni Júnior (OAB/PR 14954)
Advogado: Rafael Balieiro Santos (OAB/RO 6864)
Advogado: Gilberto Badaró de Almeida Souza (OAB/BA 22772)
Advogado: Fábio Aires de Toledo Silva (OAB/PR 56679)
Advogada: Gabriela Cristina da Silva (OAB/PR 61536)
Advogado: Eduardo Luiz Bermejo (OAB/PR 44952)
Advogado: Décio Funari de Senna Neto (OAB/PR 55465)
Advogada: Dulcinéia Bacinello Ramalho (OAB/RO 1088)
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Apelante: Sociedade Educacional Ji Paraná Ltda EPP
Advogado: Jaime Pedrosa dos Santos Neto (OAB/RO 4315)
Advogada: Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730 )
Advogada: Luciana Finholt Castroviejo (OAB/RO 3851)
Advogado: Marcelo Tostes de Castro Maia (OAB/MG 63440)
Advogado: Eduardo Luiz Bermejo (OAB/PR 44952)
Advogado: Fábio Aires de Toledo Silva (OAB/PR 56679)
Advogado: Décio Funari de Senna Neto (OAB/PR 55465)
Advogada: Gabriela Cristina da Silva (OAB/PR 61536)
Advogada: Dulcinéia Bacinello Ramalho (OAB/RO 1088)
Apelado: Gabriel Ignácio Escudero Filho
Advogada: Suéllem Carla Fernandes da Costa Escudero (OAB/RO 
3475)
Relator(a) : Desembargador Isaias Fonseca Moraes

Vistos,
Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que EDITORA E 
DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA manifeste-se sobre o 
acordo anunciado por GABRIEL IGNÁCIO ESCUDERO FILHO e 
requeira o que entender de direito.
A não manifestação será entendida por este juízo como a aceitação 
do acordo e a desistência de eventuais recursos.
Após o prazo volte-me em conclusão.
I.
Porto Velho, 10 de janeiro de 2019
Desembargador ISAIAS FONSECA MORAES
Relator 

1ª CÂMARA ESPECIAL

1ª Câmara Especial
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0007400-52.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 0039696-65.2007.8.22.0501
Pac/Impt: Amarildo de Almeida
Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Velho - RO
Relator:Des. Oudivanil de Marins
VISTOS.
Amarildo de Almeida, em causa própria, impetra habeas corpus 
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal 
da Comarca de Porto Velho, requerendo a concessão da medida 
liminar determinando a sua transferência para o regime domiciliar 
e, no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a 
ilegalidade das sentenças prolatadas nos autos ns. 00039696-
65.2007.8.22.0501 e 0102967-33.2006.8.22.0000.
Questiona o quanto da pena aplicada no tocante ao crime de peculato 
(art. 312, caput, CP) e sua fixação acima do mínimo legal ao sopesar 
as circunstância do art. 59, CP, em concorrência com a continuidade 
delitiva, causando, a exasperação da pena, dupla penalização, 
violando, ademais, a Súmula 718 do STF.
Insurge-se contra a majoração da pena e aponta ser indevida e 
desproporcional, violando jurisprudência dominante dos Tribunais 
Superiores.
Como terceiro fato a ser analisado neste habeas corpus, aponta o 
conflito do quanto da pena aplicada no art. 1º e inciso V, § 4º, da Lei 
9.613/98 em concorrência com o art. 59 do Código Penal, configurando 
a dupla penalização, incorrendo, portanto, em bis in idem.
Por fim, relata sofrer de patologia grave que compromete sua saúde, 
colocando-o em risco de morte, razão pela qual requer a concessão 
da medida liminar para que seja transferido para o regime domiciliar 
e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a ilegalidade das 
sentenças prolatadas nos autos ns. 00039696-65.2007.8.22.0501 
e 0102967-33.2006.8.22.0000, no que concerne aos fatos ora 
questionados.
A liminar foi indeferida durante o recesso forense, sobrevindo pedido 
de reconsideração às fls. 198-200.
No dia 11 de janeiro de 2019, pela manhã, a cônjuge do paciente 
compareceu neste Gabinete, relatando a necessidade de realização de 
exames, pendentes em razão da alegada inviabilidade da sua execução 
no presídio, porque necessita do acondicionamento de urina de forma 
resfriada por 24h e, segundo informado, por isso não foi realizado.
Pois bem. Conforme consta dos laudos de fls. 177 e 178 emitidos 
pelos médicos Sandro Augusto Gonçalves Ribeiro, CRM/RO1787, e 
Roberval Ferraz, CRM/RO 1573, o paciente é portador de Diabetes 
Mellitus (tipo I), com comprometimento renal, necessitando, em 
razão disso, ambiente favorável para garantir que sua saúde 
não seja deteriorada pelas condições impostas ao mesmo na 
atualidade.

http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00074005220188220000&argumentos=00074005220188220000
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Estas informações, por si sós, são insuficientes para reconsiderar 
a decisão exarada pelo Desembargado Renato Mimessi durante o 
recesso forense.
Desta forma, determino, sem implicar em supressão de competência 
originária, com urgência, a realização de perícia médica junto ao 
Núcleo de Perícias do Estado de Rondônia, bem como a realização 
de eventuais exames pendentes, conforme relatado no laudo de f. 
177 e reiterado pela cônjuge do paciente, para que seja apresentado 
um laudo completo da atual situação de saúde do paciente, a fim 
de que seja analisada a necessidade, ou não, da prisão domiciliar.
Expeça-se o necessário.
Porto Velho, 14 de janeiro de 2019.
Desembargador Oudivanil de Marins
Relator

2ª CÂMARA ESPECIAL

2ª Câmara Especial
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0000128-70.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0065934-92.2005.8.22.0501
Paciente: Jorge Luiz Alves Ponce
Impetrante: Marcos Gabriel Gomes Torrico( )
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara da Auditoria Militar da 
Comarca de Porto Velho RO
Relator:Des. Roosevelt Queiroz Costa
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por 
Marcos Gabriel Gomes Torrico, militar de carreira e bacharel em 
direito, em favor do denunciado Jorge Luiz Alves Ponce, servidor 
público aposentado, este acusado pela suposta prática de crime de 
peculato (CP, art. 312, caput).
O impetrante afirmou que o paciente está sendo acusado de haver 
se apropriado de objetos apreendidos (anéis e pulseiras), fato em 
tese praticado em 09/12/2003, quando estava lotado no Instituto de 
Criminalística. Relata que a denúncia foi oferecida em 03/10/2012, 
não sendo o paciente localizado para citação, porquanto já estava 
há mais de 10 anos de licença médica e aposentado por invalidez. 
Afirma que o Ministério Público não requereu a prisão preventiva, 
entretanto, o juízo a deferiu de ofício, em fundamentação genérica, 
determinando a expedição de mandado de prisão, ainda não 
cumprido. Defende não haver qualquer fato concreto a justificar 
a prisão. Cita o princípio da homogeneidade, a Convenção 
Americana de Direitos Humanos e, ao final, reafirma a necessidade 
de revogação da prisão preventiva, anotando que o paciente nunca 
foi intimado dos atos do inquérito ou citado na ação penal. 
Requereu, liminarmente, a revogação da prisão e, no mérito, a 
concessão definitiva da ordem.
É o relatório. Decido.
É cediço que a concessão de liminar em sede de habeas corpus 
é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de 
manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
Analiso, nesse momento, tão somente a liminar.
De início, observo tratar-se de habeas corpus preventivo, por meio 
do qual o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, 
ou, em termos mais técnicos, a expedição de contramandado de 
prisão, a fim de salvaguardar a sua liberdade de locomoção em 
face do risco iminente do cumprimento da prisão preventiva.
In casu, a denúncia foi recebida em 05/11/2012 e desde então, o 
juízo de piso expediu diversos atos de comunicação com o objetivo 
de citar o acusado, entretanto, em nenhum deles foi possível a sua 
localização, razão pela qual procedeu-se a citação por edital.
Após a citação por edital, o juízo determinou, em 25/11/2015, a 
suspensão do processo, do prazo prescricional, e decretou a prisão 
preventiva do acusado, com fundamento no art. 366 do CPP, 
confira-se:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso 
do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, 
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. 
(Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996) 
Segundo o magistrado, “os indícios de autoria decorrem da prova 
coletada em sede de inquérito” e o perigo da demora “se funda 
na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei 
penal”.
Em análise perfunctória, observo que a inicial do HC não veio 
acompanhada de cópia integral das peças do inquérito ou da 
ação penal, circunstância que dificulta a análise completa da 
necessidade da prisão. 
Quanto a eventual necessidade de assegurar a aplicação da lei 
penal, um dos fundamentos utilizados para expedição do mandado 
de prisão, observo que chama a atenção a menção realizada pelo 
juízo de piso no sentido de que o paciente atualizou seu endereço 
no TRE/RO, entretanto, mesmo citado nesse novo endereço, não 
fora localizado, circunstância que pode indicar que o paciente está 
tentando se furtar à lei penal.
Também é curiosa a impetração do presente remédio constitucional 
por pessoa que não menciona a relação que possui com o 
impetrante tampouco informa o seu paradeiro. 
Assim, em princípio, o cenário é indicativo da necessidade de 
manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.
Sobre o tema, há precedentes do e. STJ no sentido de que a fuga 
do distrito da culpa justifica a custódia cautelar para assegurar a 
aplicação da lei penal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. 
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APROVEITAMENTO 
DA INSTRUÇÃO REALIZADA EM RELAÇÃO A CORRÉU. 
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO 
DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRISÃO 
PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 
ANTERIORMENTE DECRETADAS. PACIENTE EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
[...]
9. Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios 
para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas 
condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a 
fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente 
de frustrar o direito do Estado de punir.
10. Ordem não conhecida.
(HC 438.916/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE 
DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 
A MULHER (LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA. 
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRÉVIO 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 
PRÁTICA HABITUAL DE AMEAÇA E AGRESSÃO CONTRA A 
OFENDIDA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. 
PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. 
RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
CITAÇÃO PESSOAL. NÃO LOCALIZAÇÃO. CHAMAMENTO VIA 
EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. RÉU EM LOCAL INCERTO 
E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO 
PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO 
DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. 
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 
CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E 
INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECLAMO 
IMPROVIDO.
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[...]
4. Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado 
pessoalmente, nem atendido ao chamamento editalício, deu causa 
à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do 
art. 366 do CPP, e, passados mais de dois anos da ordem constritiva, 
não há notícias do cumprimento do respectivo mandado de prisão, 
ainda se encontrando o agente em local incerto, circunstância que 
evidencia o seu descaso com a apuração dos fatos e a intenção de 
furtar-se à ação da Justiça.
5. A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e 
que ainda perdura, é fundamentação que reforça a necessidade da 
custódia antecipada na hipótese dos autos, também com o fim de 
garantir a aplicação da lei penal. 
[...] (RHC 55.387/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)
Em suma, neste exame preliminar, não verifico motivo suficiente 
para expedição liminar do contramandado de prisão, sendo 
indispensável a vinda de maiores informações a serem prestadas 
pelo juízo de origem, e, a partir de então, a reanálise da necessidade 
da prisão. 
Assim, em cognição sumária, ausentes os pressupostos 
necessários, INDEFIRO a liminar.
Solicitem-se as informações que deverão ser prestadas em 48 
horas pela autoridade tida como coatora.
Após a juntada das informações ou decorrido o prazo para a 
manifestação, dê-se vista à Procuradoria de Justiça.
Intime-se.
Porto Velho, 14 de janeiro de 2019.
Des. Roosevelt Queiroz Costa
Relator

2ª Câmara Especial
Despacho DO RELATOR
Embargos de Declaração - Nrº: 1
Número do Processo :0017669-44.2014.8.22.0501
Processo de Origem : 0017669-44.2014.8.22.0501
Embargante: Francisco Ferreira de Brito
Advogado: Nilson Aparecido de Souza(OAB/RO 3883)
Advogada: Arly dos Anjos Silva(OAB/RO 3616)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Renato Martins Mimessi
Vistos.
Inclua-se em pauta.
Porto Velho - RO, 14 de janeiro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0087384-68.2007.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0087384-68.2007.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 1ª 
Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Luiz Cláudio Vasconcelos Xavier de Carvalho (OAB/
RO 1143)
Procurador: Emílio César Abelha Ferraz (OAB/RO 234B)
Procurador: Luciano Alves de Souza Neto (OAB/RO 2318)
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo (OAB/RO 5985)
Apelada: GA Comércio e Transporte Ltda ME
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Revisor(a) : 
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Rondônia contra 
sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais e 
Precatórias Cíveis, que julgou extinta a execução fiscal em face da 
prescrição do crédito tributário, conforme artigo 174, I, do CTN e 
artigo 269, IV, do CPC/73.

Em suas razões de apelo, aduz que inicia-se a contagem da 
prescrição sobre crédito tributário quando devidamente constituído 
e exigível, sendo assim, somente haverá de se falar em prescrição 
do crédito tributário com o fim do processo administrativo fiscal.
Requer, desse modo, o provimento do presente recurso para 
reforma da sentença proferida em primeira instância, a título de 
tornar exigível o crédito tributário.
Contrarrazões por parte da Defensoria Pública, na qualidade de 
curadora especial de GA Comércio e Transportes Ltda, às fls. 
99/108, requerendo o improvimento da apelação com a manutenção 
da sentença hostilizada. 
É o relatório. Decido.
A matéria discutida nestes autos – prescrição do crédito tributário 
-, foi objeto do IRDR n. 0803446-33.2016.8.22.0000, de relatoria 
do e. Des. Walter Waltenberg Silva Junior, recentemente julgado e 
que concluiu firmando entendimento de acordo com as variações 
determinadas pelas modificações sucessivas feitas na Lei Estadual 
688/96, por meio da Lei Estadual n. 3.583/15, com efeitos a partir 
de 01/07/16, e Lei Estadual n. 4.081/2017, com efeitos a contar de 
14/06/2017. 
Dessa forma, fora fixada a seguinte tese:
1. De 23/12/99 até 01/07/16, o prazo prescricional da Fazenda 
Pública executar o crédito tributário, mesmo na ausência de 
defesa quanto ao auto de infração, inicia-se: a) no 31º dia após 
a notificação do contribuinte sobre o julgamento do Processo 
Administrativo Tributário em primeira instância, se não apresentado 
o recurso voluntário, ou; b) a partir do 16º dia, na hipótese de o fisco 
descumprir o prazo para julgamento previsto na legislação local;
2. de 01/07/2016 até 14.06.17, o prazo prescricional para a Fazenda 
Pública executar o crédito tributário, mesmo na ausência de defesa 
quanto ao auto de infração, inicia seu cômputo a partir da data da 
decisão de primeira instância que homologa o auto de infração;
3. a partir de 14.06.17, o prazo prescricional fluirá a contar do 
31º dia após a notificação da lavratura do auto de infração, salvo 
quando apresentada defesa pelo autuado.
Compulsando os autos, nota-se que o auto de infração foi lavrado 
em 28/02/2002 (fls. n. 57), e feita a notificação por edital para 
recolhimento do crédito ou apresentação de defesa no prazo de 30 
dias (fls. n. 58), a parte ora apelada tornou-se revel.
Seguindo o entendimento consolidado no aludido IRDR n. 
0803446-33.2016.8.22.0000, os processos do período de 23/12/99 
até 01/07/16 iniciam a contagem do prazo prescricional para 
execução do crédito tributário, a partir do 16º dia, na hipótese de 
o fisco descumprir o prazo de 15 (quinze) dias para julgamento do 
PAT, conforme item I, alinha b da tese firmada.
Analisando o dispositivo acima, observa-se que no caso suscitado 
deveria iniciar-se a contagem do prazo prescricional a partir 
do 15º (décimo quinto) dia após o encerramento do prazo para 
apresentação de defesa ou pagamento espontâneo. Ocorre que 
não consta dos autos a lavratura do termo de revelia, de maneira 
que passo a contar os prazos a partir da lavratura do auto de 
infração. Assim, tem-se o seguinte cenário: i) O auto de infração foi 
lavrado em 28/02/2002; ii) fora feita a notificação do autuado para 
apresentação de defesa ou pagamento no prazo de 30 dias, em 
01/04/2003; iii) encerrou-se o referido prazo em 02/05/2003, data 
em que deveria ter se lavrado o termo de revelia e encaminhado os 
autos para julgamento dentro de 15 (quinze) dias pelo TATE. 
Diante do cenário acima se conclui que o julgamento deveria ter 
ocorrido até 17/05/2003, a partir de quando o prazo prescricional da 
Fazenda passou a correr. Desse modo, estaria prescrito o direito 
do Estado em 17/05/2008, o que não ocorreu pois a ação fiscal foi 
proposta em 23/04/2007 (fls. n. 3).
Diante de todo o exposto, dou provimento ao apelo, por reconhecer 
não prescrito o crédito fiscal, o que faço monocraticamente, com 
base no art. 932, inc. V, “c” do CPC. 
P.R.I.C
Porto Velho – RO, 14 de janeiro de 2019. 
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator 
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0001275-85.2011.8.22.0009 - Apelação
Origem: 0001275-85.2011.8.22.0009 Pimenta Bueno / 2ª Vara 
Cível
Apelante: Eloísa Helena Bertoletti
Advogado: Márcio Antônio Pereira (OAB/RO 1615)
Advogado: Daniel Redivo (OAB/RO 3181)
Advogado: João Carlos da Costa (OAB/RO 1258)
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Apelante: Altair dos Santos
Advogado: Márcio Antônio Pereira (OAB/RO 1615)
Advogado: Daniel Redivo (OAB/RO 3181)
Advogado: João Carlos da Costa (OAB/RO 1258)
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Apelante: Luciana Andréia Gaspari Nardo
Advogado: Márcio Antônio Pereira (OAB/RO 1615)
Advogado: Daniel Redivo (OAB/RO 3181)
Advogado: João Carlos da Costa (OAB/RO 1258)
Advogado: José de Almeida Júnior (OAB/RO 1370)
Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Interessado (Parte Passiva): Município de Primavera de Rondônia 
- RO
Procurador: Wilson Nogueira Júnior (OAB/RO 2917)
Relator(a) : Desembargador Roosevelt Queiroz Costa
Vistos, 
O Desembargador Roosevelt Queiroz Costa profere despacho às 
fls. 1190/1191, alegando que quem primeiro conheceu da causa 
foi o Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior através da 
Ação Penal nº0001920-40.2011.8.22.0000, a qual julgou por sua 
improcedência. 
Sustenta que com a ascensão do mencionado relator ao cargo de 
Presidente deste Corte, seu sucessor é o Desembargador Hiram 
Souza Marques, o qual também assumiu suas prevenções, motivo 
pelo qual pugna pela redistribuição deste, nos termos do art. 142 
do RITJ/RO. 
Examinados. 
Decido. 
Em análise dos autos verifico que originalmente os autos tratam 
de ação de improbidade administrativa interposta pelo Ministério 
Público do Estado de Rondônia em face de Eloisa H. Bertoletti, 
como prefeita à época do Município de Primavera de Rondônia e 
outros. 
De fato, como mencionado pelo relator os processos tratam dos 
mesmos fatos, entretanto, a natureza das ações não se confunde, 
já que uma tem trâmite na esfera penal e outra no âmbito cível. 
Na Ação Penal nº0001920-40.2011.8.22.0000 a denúncia foi 
recebida para fins de imputar a ré a prática do crime previsto no 
art. 1º, inciso II do Decreto Lei 201/67, na forma do art. 69 do CP. 
Já a presente ação cível busca a condenação pela prática de ato 
de improbidade. 
Diante do exposto, não há que se falar em prevenção nos presentes 
autos, razão pela qual, determino a devolução deste feito ao relator, 
Des. Roosevelt Queiroz Costa. 
Cumpra-se.
Porto Velho, 14 de janeiro de 2019.
Desembargador Renato Martins Mimessi
Vice-Presidente do TJ/RO 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0014916-72.2008.8.22.0001 - Apelação
Origem: 0014916-72.2008.8.22.0001 Porto Velho - Fórum Cível / 1ª 
Vara de Execuções Fiscais e Precatórias Cíveis
Apelante: Estado de Rondônia
Procurador: Sérgio Fernandes de Abreu Junior (OAB/RO 6629)
Procurador: Eder Luiz Guarnieri (OAB/RO 398B)
Procurador: Valdecir da Silva Maciel (OAB/RO 390)
Procurador: Lerí Antônio Souza e Silva (OAB/RO 269A)

Apelado: Odair Ferrari
Curador: Defensoria Pública do Estado de Rondônia 
Relator(a) : Desembargador Renato Martins Mimessi
Revisor(a) : 
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Rondônia contra 
sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais e 
Precatórias Cíveis, que julgou extinta a execução fiscal em face da 
prescrição do crédito tributário, conforme artigo 174, I, do CTN e 
artigo 269, IV, CPC/73
Em suas razões de apelo, aduz que inicia-se a contagem da 
prescrição sobre crédito tributário quando devidamente constituído 
e exigível, sendo assim, somente haverá de se falar em prescrição 
do crédito tributário com o fim do processo administrativo fiscal.
Requer, desse modo, o provimento do presente recurso para 
reforma da sentença proferida em primeira instância, a título de tornar 
exigível o crédito tributário.
Contrarrazões por parte da Defensoria Pública, na qualidade de 
curadora especial de Odair Ferrari, às fls. 83/93, requerendo o 
improvimento da apelação com a manutenção da sentença hostilizada. 
É o relatório. Decido.
A matéria discutida nestes autos – prescrição do crédito tributário 
-, foi objeto do IRDR n. 0803446-33.2016.8.22.0000, de relatoria 
do e. Des. Walter Waltenberg Silva Junior, recentemente julgado e 
que concluiu firmando entendimento de acordo com as variações 
determinadas pelas modificações sucessivas feitas na Lei Estadual 
688/96, por meio da Lei Estadual n. 3.583/15, com efeitos a partir 
de 01/07/16, e Lei Estadual n. 4.081/2017, com efeitos a contar de 
14/06/2017. 
Dessa forma, fora fixada a seguinte tese:
1. De 23/12/99 até 01/07/16, o prazo prescricional da Fazenda 
Pública executar o crédito tributário, mesmo na ausência de 
defesa quanto ao auto de infração, inicia-se: a) no 31º dia após 
a notificação do contribuinte sobre o julgamento do Processo 
Administrativo Tributário em primeira instância, se não apresentado 
o recurso voluntário, ou; b) a partir do 16º dia, na hipótese de o fisco 
descumprir o prazo para julgamento previsto na legislação local;
2. de 01/07/2016 até 14.06.17, o prazo prescricional para a Fazenda 
Pública executar o crédito tributário, mesmo na ausência de defesa 
quanto ao auto de infração, inicia seu cômputo a partir da data da 
decisão de primeira instância que homologa o auto de infração;
3. a partir de 14.06.17, o prazo prescricional fluirá a contar do 
31º dia após a notificação da lavratura do auto de infração, salvo 
quando apresentada defesa pelo autuado.
Compulsando os autos, nota-se que o auto de infração foi lavrado 
em 26/02/2002 (fls. n. 62), e feita a notificação por edital para 
recolhimento do crédito ou apresentação de defesa no prazo de 30 
dias (fls. n. 66), a parte ora apelada tornou-se revel em 17/06/2003 
(fls. n. 67).
Seguindo o entendimento consolidado no aludido IRDR n. 
0803446-33.2016.8.22.0000, os processos do período de 23/12/99 
até 01/07/16 iniciam a contagem do prazo prescricional para 
execução do crédito tributário, a partir do 16º dia, na hipótese de 
o fisco descumprir o prazo de 15 (quinze) dias para julgamento do 
PAT, conforme item I, alinha b da tese firmada.
Analisando o dispositivo acima, observa-se que no caso suscitado 
deve iniciar-se a contagem do prazo prescricional a partir do 
15º (décimo quinto) dia após o encerramento do prazo para 
apresentação de defesa ou pagamento espontâneo, ou seja, 
03/07/2003, desse modo, estaria prescrito o direito do Estado em 
03/07/2008, o que não ocorreu pois a ação fiscal foi proposta em 
18/05/2007 (fls. n. 3).
Diante de todo o exposto, dou provimento ao apelo, por reconhecer 
não prescrito o crédito fiscal, o que faço monocraticamente, com 
base no art. 932, inc. V, “c” do CPC. 
P.R.I.C
Porto Velho – RO, 14 de janeiro de 2019. 
Desembargador Renato Martins Mimessi
Relator 
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ABERTURA DE VISTAS

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
2ª Câmara Especial
0000583-65.2011.8.22.0016 - Apelação
Origem: 0000583-65.2011.8.22.0016 Costa Marques / 1ª Vara 
Cível
Apte/Ação: Ministério Público do Estado de Rondônia
Apdo/Apte: Rauly Gonçalves de Souza
Advogado: Rodrigo Reis Ribeiro (OAB/RO 1659)
Advogado: Bruno Santiago Pires (OAB/RO 3482)
Apdo/Apte: Luiz Ricardo Mattos
Advogado: Rodrigo Reis Ribeiro (OAB/RO 1659)
Advogado: Bruno Santiago Pires (OAB/RO 3482)
Apdo/Apte: Jorgeani Ojopi Soares
Advogado: Rodrigo Reis Ribeiro (OAB/RO 1659)
Advogado: Bruno Santiago Pires (OAB/RO 3482)
Apdo/Apte: Sidnei Pessoa
Advogado: Rodrigo Reis Ribeiro (OAB/RO 1659)
Advogado: Bruno Santiago Pires (OAB/RO 3482)
Relator(a) : Desembargador Hiram Souza Marques
Revisor(a) :
“Vistos.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério 
Público do Estado de Rondônia, bem como por Rauly Gonçalves 
de Souza e outros, inconformados com a sentença prolatada pelo 
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Costa Marques, que julgou 
parcialmente procedente a Ação Civil de Improbidade proposta 
pelo órgão ministerial.
Considerando a certidão de fl. 1368 do Processo Digital, com a 
informação de que não consta nos autos a certidão de decurso de 
prazo para o para os Apelados/Apelantes Rauly Gonçalves e outros 
apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério 
Público, remetam-se os autos ao Departamento, para que adote as 
providências necessárias a fim de sanear a irregularidade relatada.
Feito isso, retornem-se os autos conclusos para julgamento.
Porto Velho, 09 de janeiro de 2019.

1ª CÂMARA CRIMINAL 

1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Embargos de Declaração - Nrº: 1
Número do Processo :0001889-25.2018.8.22.0501
Processo de Origem : 0001889-25.2018.8.22.0501
Embargante: Tatiane Ramos Santos
Advogado: João de Castro Inácio Sobrinho(OAB/RO 433A)
Embargado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Relator:Des. Valter de Oliveira
Vistos, etc.
Inclua-se em pauta de julgamento.
Porto Velho - RO, 14 de janeiro de 2019.
Desembargador Valter de Oliveira
Relator

1ª Câmara Criminal
Despacho DO RELATOR
Habeas Corpus 
Número do Processo :0000115-71.2019.8.22.0000
Processo de Origem : 0012966-31.2018.8.22.0501
Paciente: Débora de Souza França
Impetrante(Advogada): Evéli Souza de Lima(OAB/RO 7668)
Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da 
Comarca de Porto Velho - RO
Relator:Juiz José Antonio Robles

Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado 
por Éveli Souza de Lima, em favor de Débora de Souza França, 
presa em flagrante em 10/10/2018, por haver cometido, em tese, 
o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de 
drogas), apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara de 
Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO.
A prisão preventiva foi decretada ao fundamento de garantia da 
ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.
A impetrante alega que a prisão temporária da paciente é ilegal, 
pois inexistem elementos que permitam concluir a necessidade da 
segregação cautelar, já que não estão presentes os requisitos do 
art. 312, do CPP. 
Aduz, ainda, fazer jus à liberdade provisória, pois é ré primária, 
possui residência fixa, e também é imprescindível aos cuidados de 
seus filhos menores de 12 (doze) anos de idade.
Requer, assim, liminarmente e com a confirmação no mérito, a 
revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição 
de alvará de soltura. Subsidiariamente, a substituição pela prisão 
domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas da prisão.
É a síntese do necessário.
Decido sobre o pedido liminar.
O habeas corpus, remédio jurídico-constitucional, visa reprimir 
ameaça ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.
A concessão de medida liminar em habeas corpus se dá de forma 
excepcional, reservada para as situações em que a ilegalidade ou 
abuso de poder, após cognição sumária, restem inequivocamente 
evidenciados.
Conforme consta nos autos da ação penal, a Superintendência da 
Polícia Federal em Rondônia representou pela prisão preventiva 
da paciente e outros suspeitos de praticar os delitos de tráfico 
interestadual de drogas e associação voltada para o tráfico. As 
investigações tiveram início após apreensão de 60kg de maconha 
no dia 05.06.2018, e verificou o modus operandi dos investigados, 
com identificação dos membros da associação e suas respectivas 
funções.
O r. juízo manteve a paciente custodiada sob o fundamento de, 
haver, em tese, indícios de autoria e materialidade, justificando sua 
decisão no fato de ela “ser a responsável pelo recebimento das 
remessas de entorpecentes e distribuição das substâncias nesta 
capital”, armazenando drogas em sua própria residência. Além 
disso, a paciente foi presa em 2013 pela prática do crime de tráfico 
de drogas.
Assim, considerando que os autos principais ainda estão em fase de 
inquérito/investigação, certo é que, neste momento, permanecem 
íntegras as razões que ensejaram a prisão do paciente, qual seja, 
a garantia à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos 
que estão sendo investigados e conveniência da instrução criminal.
Ademais, a existência de atributos como o de residir no distrito 
da culpa não lhe assegura a liberdade provisória ou medidas 
cautelares diversa da prisão de natureza processual penal do art. 
319, incs. I a IX, do CPP, pois para sua aplicação é preciso verificar 
a sua adequação ao caso concreto, o que não é possível no caso 
dos autos, em razão da gravidade do crime em questão. 
Diante disso, verifico que os elementos trazidos pela impetrante 
são insuficientes, ao menos por ora, para refutar os fundamentos 
do decreto prisional, ou mesmo para demonstrar a existência de 
constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar 
de urgência. 
Ademais, por ter natureza satisfativa, merece minucioso exame e 
juízo valorativo, o que não é cabível neste momento preliminar, 
sendo necessário o processamento normal do writ, para um 
exame mais acurado do pedido, o que se fará em cotejo com as 
informações a serem prestadas pela autoridade impetrada. 
Com essas considerações, indefiro a medida liminar.
Solicitem-se as informações ao Juízo coator para prestá-las em 48 
horas.

http://www.tjro.jus.br/apsg/faces/jsp/index.jsp?grau=2&tipo=0&palavraantiga=00018892520188220501&argumentos=00018892520188220501

