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Informações sobre o “Processo das Horas Extras” distribuído originalmente por meio físico pelo nº 

0001184-82.2012.822.0001, posteriormente convertido em processo eletrônico PJE nº 7031409-

87.2017.8.22.0001. 

E, das ações decorrentes: Ação Precatório - 0004467-43.2017.822.0000 (2º grau) e Ação rescisória 

nº 0802344-10.2015.822.0000 (PJE que atualmente encontra-se com recurso no STJ). 

 

A ORIGEM DA AÇÃO: 

 

O Desembargador Cássio Guedes, com fundamento no art. 1º da Resolução 08/2009 do CNJ, fixou 

a carga horária dos servidores em 7h ininterruptas, através das resoluções 005 e 029 ambas de 2010. 

O SINJUR, tendo como patrono o advogado Silvio Vinicius Santos Medeiros, impetrou mandado 

de segurança, originalmente o processo físico de nº 0002459-06.2011.822.0000, foi concedida 

parcialmente a segurança, determinado que em jornada de trabalho acima de seis horas, deveria ser 

dada uma hora de descanso.  

Pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos, em virtude do aumento das horas trabalhadas e 

da ausência de reajuste salarial, foi feito o pedido de condenação do estado a pagar as horas extras 

trabalhadas de março de 2010 até dezembro de 2011.  

Ação que não teve sucesso em primeira instância (sentença fls. 121 a 122-v) – resumidamente, o 

juiz entendeu que a jornada legal prevista por lei é de 40 horas e que se não extrapolou este limite 

não houve irregularidade.  

Foi impetrado o recurso de apelação fl. 124 – sob a justificativa do Art. 7º XIV da CF – a jornada de 

trabalho de turno ininterrupto não pode extrapolar 6 horas e este Recurso foi provido e o acórdão 

transitou em julgado em 24/11/2012. 

Folha 211- Silvio Vinicius Santos Medeiros substabelece com reserva de iguais poderes a Francisco 

Anastácio Araújo Medeiros.  
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DO CUMPRIMENTO: 

Na decisão de fl. 217 o juízo intima a parte exequente para providenciar a documentação necessária 

para expedição do precatório. 

Às fls. 260 e seguintes – decisão justificada no artigo 534 CPC – os cálculos apresentados pelo 

SINJUR não atendem a forma exigida por lei. Indeferiu os cálculos e concedeu 15 dias para 

apresentar novamente.  

Fls. 265 e seguintes – O SINJUR faz juntada dos cálculos em CD e argumenta que sobre a hora 

extra trabalhada de 150 reais não cabe incidência das contribuições previdenciárias. Requer o 

recebimento dos cálculos, faz outros pedidos e o reconhecimento do caráter indenizatório das horas 

extras. Assinam esta petição – Silvio Vinicius Santos Medeiros, Francisco Anastácio Araújo 

Medeiros e José Alexandre Casagrande. Juntos! Sem substabelecimento para Casagrande, o que 

pode ser comprovado na folha 268 dos autos.  

Fl. 270 – Despacho: Mudança de classe para cumprimento de sentença, juízo manda intimar PGE 

para se manifestar sobre os cálculos.  

Fls. 272 e seguintes – O Estado de RO apresenta impugnação à Execução.  

Os cálculos apresentados pelo SINJUR têm o valor de R$137.168.511,32 (cento e trinta e sete 

milhões cento e sessenta e oito mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos). 

O valor que a PGE apresenta como correto é de: R$ 102.154.736,54 (cento e dois milhões, cento e 

cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).  

A diferença desfavorável ao estado é de R$35.013.774,78 (trinta e cinco milhões, treze mil, 

setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos). 

Fl. 280 – PGE informa que o estado ingressou com a ação rescisória nº 0802344-10.2015.822.0000 

no PJE – ação que nesta data está aguardando julgamento no STJ. 

Fl. 293 – O advogado José Casagrande – que assina os cálculos com o advogado Silvio Medeiros às 

fls. 265 e seguintes – junta procuração do SINJUR nomeando-o como procurador do processo. Com 

ou sem reserva de iguais poderes. Não revogou os poderes da procuração anterior.  

Fl. 295 – O advogado Silvio Medeiros peticiona alegando que o advogado José Casagrande é 

pessoa estranha a lide, que seus poderes não foram revogados, pois não houve renúncia ou 

substabelecimento, requer a devolução imediata dos autos sob pena de busca e apreensão. 
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Em despacho – o juízo diz que como o requerente ainda era procurador e estava no prazo o 

advogado José Casagrande deveria ser intimado a devolver os autos imediatamente. 

Fls. 300 e seguintes – Os advogados Silvio Medeiros e Francisco Anastácio Araújo Medeiros não 

concordam com a nomeação do advogado José Casagrande. 

Fl. 311 – O juízo designou audiência com os advogados e com o presidente do SINJUR. Este 

sugeriu que os patronos trabalhassem juntos, os advogados não aceitaram. Foi feita a opção pelo 

presidente do Sindicato de que a causa a partir da juntada da última procuração seria representada 

pelo advogado José Casagrande.  

Fl. 313 – O SINJUR peticiona dizendo que houve um equívoco ao transferir os valores para a 

planilha e que o valor correto apresentado pelo autor é de R$137.168.511,32. Descorda dos demais 

descontos sugeridos pela PGE e justifica.  

Fl. 361 – O advogado Silvio Medeiros pede que 10% do valor recebido pelo sindicato seja pago a 

ele. Junta contrato de honorários. 

Fls. 367 a 369 – SENTENÇA – devendo a execução prosseguir no valor de R$ 102.154.736,54 

conforme planilha das fls. 291. Embargado (SINJUR) ao pagamento de honorários advocatícios no 

valor de 1% sobre o valor do excesso demonstrado pelo embargante (PGE) que é de R$ 

35.013.774,78. 

Fl. 374 – Petição do SINJUR informando erro material na liquidação da sentença. Dos 2.717 

servidores, 326 tiveram erro no cálculo. Justifica este erro principalmente pela mudança de nível 

médio para superior entre outras peculiaridades. Justifica que parte desse erro pode ter acontecido 

na leitura e lançamento dos dados e pode ser atribuída a complexidade dos cálculos. Por este erro 

material diz que o valor deve ser de R$106.300.764,82, requer a intimação da procuradoria para se 

manifestar.  

Fl. 394 – Estado de RO apresenta EMBARGOS DECLARATÓRIOS contra decisão que arbitrou os 

honorários em 1% da diferença encontrada como erro nos cálculos apresentados pelo sindicato por 

estar aquém do que é previsto na legislação. Pede a fixação dos honorários de 3 a 5 % do valor de 

R$ 35.013.774,78. 

Fl. 407 – DECISÃO – Juízo modifica a sentença valorando os honorários da PGE em 3% conforme 

requerido. 

Fl. 410 – SINJUR nomeia dois novos advogados para acompanharem a causa. Juntam procuração e 

notificação extrajudicial de vencimento do contrato o que revoga os poderes do antigo patrono (José 

Casagrande). 

Novos advogados constituídos: Edson Antônio Sousa Pinto OAB 4.643 e Guilherme da Costa 

Ferreira Pignaneli OAB 5546. 2 de dezembro de 2016 

Na procuração acostada as fls. 411 constam, além dos dois advogados citados anteriormente, mais 

sete advogados que compõem a banca do escritório DPLAW. 

Fl. 412 – O sindicato junta aos autos notificação enviada ao advogado José Casagrande de que sua 

procuração e o contrato de honorários estavam suspensos em virtude do não cumprimento do 

acordo pactuado. Diz que o contrato venceu em 31/10/2016. Como não teve êxito no cumprimento 

do contrato (não realizou o acordo dentro do prazo pactuado) não há honorários a serem pagos 

conforme previsão contratual. Datado documento de novembro de 2016. 

Fl. 413 – Cópia do contrato entre SINJUR e o advogado José Casagrande.  

Atenção especial à cláusula segunda: não há valor descrito, o contrato se firma em 20% do valor 
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auferido na ação a serem pagos na medida do recebimento da demanda. Contudo os honorários 

somente serão devidos com êxito no recebimento nas verbas pleiteadas no prazo de um ano.  

422/441 – Petição da Banca DPLAW representando o SINJUR oferecendo embargos de declaração. 

Os advogados do sindicato voltam a discutir os índices de correção. Pedem que os embargos de 

declaração sejam acolhidos para suprimir erro material. 

457 – Decisão sobre os embargos de declaração interposto pelo sindicato (contra decisão de fls. 367 

a 369) juíza menciona que os embargos começam na página 433. Não analisou os embargos por 

serem intempestivos.  

459 – Decisão – renovação do prazo a parte exequente. Determina que somente os advogados 

munidos de procuração poderiam consultar o processo no balcão. Em virtude das inúmeras retiradas 

por pessoas estranhas ao processo que fazem carga rápida e prejudicam o regular andamento do 

feito. Sobre o pedido constante nas fls. 425/427, informa que o juízo já deliberou fl. 423. Decorrido 

o prazo sem apresentação de recurso intime-se o exequente para providenciar a documentação para 

expedição de precatório único (em nome do sindicato – representante da categoria).  

Para expedição do precatório levar em consideração os cálculos homologados as fls. 369 e 

apresentados em mídia por parte da procuradoria (fls. 421). Momento que deverá observar a 

utilização dos índices aplicáveis a caderneta de poupança (TR) na correção monetária e juros de 0,5 

% ao mês.  

461 – DPLAW junta substabelecimento com reserva de poderes para 16 advogados.  

466 – Embargos de declaração interposto pelo estado de Rondônia em virtude da impossibilidade de 

fracionamento do precatório. Justifica que o pedido de conversão do precatório em RPV viola a 

legislação e justifica.  

473 – Petição do Silvio Medeiros pede que seja garantido os seus 10% de honorários e que as 

publicações sejam feitas somente em seu nome e de seu sócio.  

478 – Peticiona requerendo que sejam julgados improcedentes os embargos do devedor, permitindo 

com isso o exercício dos substituídos em executar individualmente os seus créditos. Seja RPV ou 

conversão em precatório. 

513 – Dos embargos interpostos as folhas 466/471: 

1) rejeita os embargos declaratórios mantendo a decisão de fls. 459/460 nos mesmos termos.  

2) Da petição (fls. 473/471) protocolada pelo SINJUR– reconhece a procuração do sindicato para o 

advogado Silvio Medeiros e seu sócio e, determina que só estes recebam as publicações dos autos. 

Julga improcedente o pedido para que o processo corra em segredo de justiça. Julga procedente os 

honorários de 10% aos advogados em virtude do contrato autorizado em assembleia.  

549 – SINJUR desiste do prazo concedido e requer a expedição do precatório.  

550 – Decisão publicada no DJE nº 90 de 18/05/2017: 

Deferiu o pedido de desistência da ação de alguns servidores e indeferiu de outros por ausência de 

procuração especifica para isso.  

Imposto de renda - Quanto ao requerimento de fichas financeiras referente ao período pleiteado 

desnecessário pois quando do pagamento o TJ faz a dedução de imposto de renda.  

Ante a renúncia expressa pelo SINJUR manda expedir o precatório.  

Processo eletrônico.  

16/07/2017 

O advogado requer o pagamento de seus honorários, trecho transcrito: 
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Informar que, conforme cálculos anexos e homologados judicialmente, o valor total dos créditos 

dos substituídos do exequente perfaz o montante de R$ 106.300.764,82 e, aplicando-se o percentual 

de honorários advocatícios devidos aos patronos do exequente, deve ser descontado de cada 

Servidor, quando do pagamento, o percentual de 10% sobre o valor bruto devido, conforme contrato 

anexo e decisão judicial homologatória do pedido, o qual, até o presente momento, perfaz o valor de 

R$ 10.630.076,48, que será devidamente corrigido na mesma proporção dos valores quando do 

pagamento do respectivo precatório. 

Destarte, conforme Poderes no instrumento de Procuração de fl. 55, anexo, requer que a Requisição 

de Precatório e seu pagamento seja realizado em nome do Subscritor, conforme Poderes Específicos 

no referido instrumento, o qual informa a este Juízo conta bancária: SILVIO VINICIUS SANTOS 

MEDEIROS. Banco do Brasil. Agência 3181-X. Conta Corrente n. 24498-8. CPF n. 704.624.702-

10.  

17/07/2017 – despacho intimando o executado nos termos do artigo 535 do CPC (para, querendo, 

impugnar a execução).  

Fl. 591 – Despacho – Homologou a desistência da lide vários requerentes, intimou o advogado do 

SINJUR a juntar no processo eletrônico (7031409.87.2017.822.0001) cópia integral do processo 

físico.  

Manda dar ciência ao executado acerca da petição do exequente (fl.588) para manifestação em 5 

dias.  

Fl. 599 – Petição do advogado do SINJUR – Silvio Medeiros, pede cautela com os pedidos de 

desistência realizados no processo físico uma vez que já houve homologação de cálculos transitada 

em julgado. Que pessoas que tiveram seus pedidos indeferidos, refizeram os pedidos e levaram o 

juízo a erro deferindo a desistência, e os que ajuizaram cumprimento de sentença no PJE e não 

informaram nos autos físicos, fato que por si gerará prejuízo ao estado de RO. 

Decisão – PJE 

Execução de título extrajudicial, cumprimento de sentença que tramitava pelo meio físico 

(0001184-82.2012.822.0001). Inexiste justificativa que impeça este Juízo de reconhecer a 

viabilidade e o trâmite do procedimento executório pelo meio eletrônico, o qual, inclusive, já se 

encontra em fase de expedição de precatório. 

Percebe-se que em uma análise primária este Juízo realizou despacho equivocado, quando intimou o 

Executado para impugnar a execução, sendo que o processo de execução já encontra-se, inclusive, 

com valores homologados, devendo ser sanado tal equívoco. 

 Assim, tone-se sem efeitos os despachos de id. 11726381 e id. 12291933 

Ante o exposto, sabendo-se que já houve a homologação dos cálculos da presente execução 

coletiva, inclusive não tendo ocorrido qualquer interposição de recurso em face da decisão de 

id.12057425 pag. 39 e id. 12057431 pag. 1/4 certifique a secretaria o trânsito em julgado da 

decisão, assim como intime-se o exequente para no prazo de 15 dias apresentar a homologatória dos 

valores documentações necessárias para expedição de precatório ou RPV, nos termos da decisão de 

id. 12057447 pag. 37/39.  

Se não for cumprida a determinação, arquivem-se os autos. Com a documentação, expeça-se 

precatório único, assim como ordem de pagamento por RPV, conforme decisão de id. 12057447 

pag. 37/39. 

Após, arquivem-se os autos em cartório até a data para liquidação dos créditos. 

Intimem-se. Cumpra-se. 
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Porto Velho, 14 de agosto de 2017. 

INÊS MOREIRA DA COSTA Juíza de Direito 

INTIMAÇÃO  

Fica intimado o exequente, através de seu advogado para no prazo de 15 dias, apresentar em 

Cartório cópias dos documentos físicos necessários para expedição do Precatório, 02 cópias de cada 

dos seguintes documentos: Procuração ou Substabelecimento; Sentença Condenatória; Certidão de 

Trânsito em julgado, caso haja; Acórdão com Certidão de Trânsito em Julgado, caso haja; Pedido 

de Execução; Mandado de Citação com a Certidão para Opor Embargos; Certidão de decurso de 

Prazo para Opor os Embargos, caso haja; Cópia da Sentença dos Embargos, caso haja, Certidão de 

Trânsito em Julgado e Cálculo Atualizado. 

Porto Velho, 15 de agosto de 2017 

RUTINEA OLIVEIRA DA SILVA 

Petição SINJUR – apresenta planilha contendo nome e valores individuais dos servidores que fazem 

jus ao recebimento dos créditos do processo via RPV. 

Porto Velho/RO, 25.08.2017. – Petição que seja expedido o Precatório Único em nome do 

substituto processual SINJUR. 

 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

FINALIDADE: Requisição de pagamento do valor de R$ 615.441,39 (seiscentos e quinze mil, 

quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos) conforme planilha anexa, no, prazo de 

90 (noventa) dias, sob pena de sequestro, nos termos dos dados abaixo especificados. 

BENEFICIÁRIO S: Na planilha em anexo, devendo o valor total ser depositado na conta do Adv. 

SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS (OAB/RO 3.015) 

Petição da PGE: 

Conforme decisão judicial já transitada em julgado, o Estado de Rondônia é credor de valor 

referente a honorários sucumbenciais, os quais, até a presente data, não foram pagos 

espontaneamente pela parte devedora e que, devidamente atualizados, importam em R$ 

1.293.880,78 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e oito 

centavos), na forma prevista no artigo 524, caput, parte inicial, do Novo CPC. 

Assim sendo, o ESTADO DE RONDÔNIA requer: 

1 – A intimação da parte devedora para pagar o débito em quinze dias, com base no artigo 523, 

caput, do Novo CPC, sob pena de: 

1.1 – Ao valor do crédito executado, ser acrescida a multa de 10% (dez por cento), atualmente 

correspondente a R$ 129.388,07 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e sete 

centavos), com base no artigo 523, § 1º, parte inicial, do Novo CPC; 

1.2 – Arbitramento de honorários advocatícios da fase cumprimento de sentença no percentual de 

10% (dez por cento), com base nos artigos 85, caput e § 1º, e 523, § 1º, parte final, ambos do Novo 

CPC; e 

1.3 – Protesto do título executivo judicial definitivo, com base no artigo 517, caput, do Novo CPC. 

2 – Não havendo o pagamento no prazo estipulado no item anterior (“1”), em respeito aos 

Princípios da Economia Processual, da Celeridade e da Efetividade da Tutela Jurisdicional, pugna-

se, desde já, pelo bloqueio e posterior penhora on line de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, pelo sistema BACENJUD, nas contas bancárias existentes em nome da parte 
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executada, no valor do crédito exequente, acrescido da multa de 10% (artigo 523, § 1º, parte inicial, 

do Novo CPC) e dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (artigos 85, caput 

e § 1º, e 523, § 1º, parte final, ambos do Novo CPC); 

3 – Com ou sem impugnação, que siga a presente ação, em todos os seus termos inclusive com a 

expropriação dos bens penhorados até total satisfação do crédito. 

Na oportunidade, o ESTADO DE RONDÔNIA indica a conta de n. 9769-1, agência n. 2757-X 

(Setor Público), junto ao Banco do Brasil, em nome do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do 

Estado (CNPJ n. 19907343/0001-62), para ser efetuado o depósito dos valores referente aos 

honorários sucumbenciais. 

Nesses termos, pede deferimento. 

Porto Velho/RO, 20 de setembro de 2017. 

 

30/09/2017 juntada de planilha que prova a dívida do SINJUR com o Estado de Rondônia em 

virtude dos honorários sucumbenciais.  

 

Despacho 

Cuida-se de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais devidos aos Estado 

de Rondônia. 

Portanto, intime-se a parte executada (SINJUR), através de seu advogado, por intimação pelo 

sistema PJE, para pagar a dívida no prazo de 15 dias, sob pena de penhora imediata e incidência de 

multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre os valores devidos, conforme preceitua o 

artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, façam-se conclusos para decisão. 

  

Porto Velho, 20 de setembro de 2017. 

INES MOREIRA DA COSTA 

Despacho 

Ciência às partes sobre o teor do ofício n. 1381/2017-Prec.  

1) À Secretaria para prestar as informações solicitadas com relação aos honorários de sucumbência, 

devendo observar nos autos se referida verba foi executada. Caso tenha sido, deverá corrigir o 

precatório incluindo-a. Caso não tenha sido executada, oficie-se informando. 

2) À Secretaria para adequar o campo “Valor dos Honorários Contratuais”, no precatório conforme 

orientado pelo Tribunal de Justiça, no ofício acima mencionado. Após as devidas correções reenvie 

a requisição de pagamento ao Tribunal de Justiça. 

3) Encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão de Precatórios cópia da mídia que contenha os cálculos 

(R$ 111.360.285,38), para as providências necessárias. 

4) Após, intime-se o Estado de Rondônia para manifestar no prazo legal, em relação à execução dos 

honorários de sucumbência, conforme petição de Id n. 13209331, de acordo com o disposto no 

artigo 535 do CPC. Sem embargos, encaminhem-se os autos ao contador, doravante, conclusos. 

5) Após, a parte requerente deverá providenciar a documentação necessária para expedição da RPV. 

Com a documentação, expeça-se e aguarde-se o pagamento. 

  

SERVE O PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / PRECATÓRIA / OFÍCIO 
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Porto Velho, 21 de setembro de 2017. 

INES MOREIRA DA COSTA Juíza de Direito 

INTIMAÇÃO 

Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito - 1ª Vara de Fazenda Pública, fica 

intimado o executado Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia-

SINJUR, através de seus advogados para pagar a dívida no prazo de 15 dias, sob pena de penhora 

imediata e incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre os valores devidos, 

conforme preceitua o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.  

Porto Velho, 25 de setembro de 2017. 

RUTINEA OLIVEIRA DA SILVA Diretora de Cartório 

SINJUR apresenta IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA o que faz 

consubstanciado nas razões abaixo:  

I – Da ilegitimidade passiva (inciso II do parágrafo 1º do art. 525 do CPC): Importante chamar a 

atenção ao Juízo de que o ora executado é uma entidade sindical, sem fins lucrativos, a qual exerce 

suas atribuições na forma de substituição processual.  

II – Da inexigibilidade da obrigação (inciso III do parágrafo 1º do art. 525 do CPC): cita art. 87 da 

Lei 8.078/90. 

III – Da necessidade de se suspender a execução: A garantia do Juízo se faz com a indicação de 

bem imóvel do executado, conforme Certidão de Inteiro Teor que segue anexa, pugnando pelo seu 

recebimento, sendo que tal imóvel hoje está avaliado em mais de dois milhões de reais.  

Presentes, portanto, as determinações de Lei, requer seja determinado a suspensão do cumprimento 

de Sentença, no tocante a sucumbência que se faz pelo Estado de Rondônia. 

IV – Do princípio da conciliação – Da execução pelo modo menos gravoso: Ao ser deferido o 

pedido de suspensão do cumprimento de Sentença, requer, com fundamento no princípio da 

conciliação, insculpido no § 3o do art. 3º do CPC, seja designado audiência para tentativa de 

conciliação entre o exequente e o executado – caso ultrapassado os argumentos supra – bem como a 

fim de proceder com o meio menos gravoso em face do executado e, ainda, evitar a inviabilidade da 

função constitucional do sindicato.  

 V – Dos pedidos: Em face de todo o exposto requer:  

a). Seja recebida a presente impugnação ao cumprimento de Sentença; 

b). Seja deferido tutela de urgência, uma vez preenchido e demonstrado os requisitos para sua 

concessão, a fim de determinar a suspensão da execução/cumprimento de sentença até o julgamento 

do mérito desta impugnação; 

c). Seja intimado o exequente para a manifestação que entender cabível; 

d). Seja julgado procedente a presente impugnação, declarando a ilegitimidade passiva do ente 

sindical, com fundamento no inciso II do parágrafo 1º do art. 525 do CPC, direcionando a execução 

de sucumbência aos substituídos pelo sindicato, cujo rol está já anexado aos autos em planilha, 

conforme a fundamentação supra; 

e) Caso ultrapassado o pedido da letra “d” supra, requer o provimento para fins de declarar 

inexigível a obrigação, com fundamento no inciso III do parágrafo 1º do art. 525 do CPC, tudo 

conforme fundamentação supra, uma vez que a Sentença condenou o substituto processual 

contrariamente à interpretação que está sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal, com 
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fundamento no parágrafo 12 do art. 525 do CPC, uma vez que faz jus o sindicato aos efeitos 

jurídicos previstos no art. 87 da Lei 8.078/90; 

f). Em respeito ao princípio da conciliação e do princípio de que a execução deve se prosseguir pelo 

meio menos gravoso, requerer seja determinado a realização de audiência para conciliação e início 

de pagamento; 

g). Em caso de haver, requer a condenação do impugnado nos ônus de sucumbência de praxe.  

 

Nestes termos, requer deferimento.  

Porto Velho/RO, 24.10.2017.   

Silvio Vinicius Santos Medeiros. 

Manifestação do Estado de Rondônia sobre a RPV expedida no valor de R$ 615.441,39, requerida 

por Silvio Medeiros. 

 

1 – DOS FATOS E FUNDAMENTOS DE DIREITO 

Trata-se de Cumprimento de Sentença, no qual se postula o pagamento de valores que o exequente 

alega ter direito a receber. 

Tendo sido expedida RPV para o pagamento, o Estado submeteu os cálculos à Contadoria da PGE, 

nos quais se verificou excesso de execução, conforme se destaca na fundamentação abaixo: 

Faz-se importante lembrar que o processo de execução é destinado à cobrança de direito líquido, 

certo e exigível do credor, não sendo tolerado qualquer excesso. 

No presente caso, a exequente requereu a execução do valor total de R$ 615.441,39 (seiscentos e 

quinze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), considerando a renúncia ao 

teto para o pagamento por RPV por exequente. 

Entretanto, foi encontrado como devido pela contadoria da PGE o importe total de R$ 484.622,01 

(quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e um centavo). 

Sendo assim, resulta numa diferença desfavorável de -R$ 130.819,38 (cento e trinta mil, oitocentos 

e dezenove reais e trinta e oito centavos), conforme planilha em anexo, da qual se requer juntada. 

De se registrar, por oportuno, que as contas da PGE levam em consideração as estritas regras de 

atualização monetária aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem assim às fichas financeiras da 

parte exequente. 

Conforme se verifica na planilha de cálculos em anexo, em síntese, a diferença desfavorável 

apontada acima ocorreu devido aos seguintes fatos: 

“ 1- Os exequentes não apresentam os valores individuais de acordo com o julgado da decisão 

homologatória. Procedem com os valores apresentados pelo Sindicato, posteriormente atualizam. ; 

2- Obs: Os valores requeridos na Requisição de Pequenos Valores (RPV) só foram atualizados. ” 

DO PEDIDO 

Diante do exposto, o ESTADO DE RONDÔNIA requer: 

                   I – O recebimento desta impugnação, suspendendo-se o curso da execução, bem como a 

RPV 104/2017 expedida; 

II – Total procedência desta manifestação e o prosseguimento da execução nos exatos termos da 

fundamentação aqui apresentada, adotando-se os cálculos apresentados pela PGE/RO, dos quais se 

requer a juntada (em anexo), de modo que sejam considerados como base de cálculo para as futuras 

atualizações; 
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III – o arbitramento de honorários de sucumbência entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por 

cento) do valor da diferença apontada, em atenção ao disposto no artigo 85, e § 3º, inciso I, do caput 

Novo CPC. 

Outrossim, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a 

juntada de documentos que, porventura, se façam necessários ao esclarecimento da causa. 

Nesses termos, pede deferimento. 

Porto Velho/RO, 27 de outubro de 2017. 

LUIS EDUARDO MENDES SERRA 

PROCURADOR DO ESTADO 

OESTADO DE RONDÔNIA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por seu Procurador 

ao final subscrito, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em defesa do interesse 

público, se manifestar sobre o precatório expedido nos termos que seguem abaixo: 

  

1 – DOS FATOS E FUNDAMENTOS DE DIREITO 

  

Trata-se de Cumprimento de Sentença, no qual se postula o pagamento de valores que o exequente 

alega ter direito a receber. 

Tendo sido expedido Precatório para o pagamento, o Estado submeteu os cálculos à Contadoria da 

PGE, nos quais se verificou excesso de execução, conforme se destaca na fundamentação abaixo: 

Faz-se importante lembrar que o processo de execução é destinado à cobrança de direito líquido, 

certo e exigível do credor, não sendo tolerado qualquer excesso. 

No presente caso, a exequente requereu a execução do valor total de R$ 111.360.285,38 (cento e 

onze milhões, trezentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

Entretanto, foi encontrado como devido pela contadoria da PGE o importe total de R$ 

108.159.238,74 (cento e oito milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e 

setenta e quatro centavos). 

Sendo assim, resulta numa diferença desfavorável de -R$ 3.201.046,64 (três milhões, duzentos e um 

mil, quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha em anexo, da qual se 

requer juntada. 

De se registrar, por oportuno, que as contas da PGE levam em consideração as estritas regras de 

atualização monetária aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem assim às fichas financeiras da 

parte exequente. 

Conforme se verifica na planilha de cálculos em anexo, em síntese, a diferença desfavorável 

apontada acima ocorreu devido aos seguintes fatos: 

“ 1- Os exequentes não apresentam os valores individuais de acordo com o julgado da decisão 

homologatória. Procedem com os valores apresentados pelo Sindicato, posteriormente atualizam; 

2- Esta Contadoria atualiza os valores a partir da data 13/07/2016 da sentença homologatória até a 

data que o Sindicato atualiza os valores 24/08/2017. 

3- Para que não haja anatocismo, atualizamos o valor principal e os juros separadamente, em 

seguida calculamos o valor dos juros referente aos dias 13/07/2016 até 24/08/2017 data da 

atualização do precatório. 

4- Os valores foram atualizados pelo índice da TR, posteriormente pelo índice IPCA-E de acordo 

com a nova modulação ADI’s 4357 e 4425. ” 

 (...) 
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2 – DO PEDIDO  

Diante do exposto, o ESTADO DE RONDÔNIA requer: 

 I – o recebimento desta impugnação, suspendendo-se o curso da execução, bem como o precatório 

expedido 

II – a total procedência desta manifestação e o prosseguimento da execução nos exatos termos da 

fundamentação aqui apresentada, adotando-se os cálculos apresentados pela PGE/RO, dos quais se 

requer a juntada (em anexo), de modo que sejam considerados como base de cálculo para as futuras 

atualizações; 

III – o arbitramento de honorários de sucumbência entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por 

cento) do valor da diferença apontada, em atenção ao disposto no artigo 85, caput e § 3º, inciso I, do 

Novo CPC. 

Outrossim, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a 

juntada de documentos que, porventura, se façam necessários ao esclarecimento da causa. 

Nesses termos, pede deferimento. 

 Porto Velho/RO, 7 de novembro de 2017. 

LUIS EDUARDO MENDES SERRA 

PROCURADOR DO ESTADO 

 

Junta planilha detalhada: 

Divergências encontradas: descompasso entre os cálculos apresentados no importe de R$ 

3.201.046,64 desfavorável ao estado.  

1) Os exequentes não apresentam os valores individuais de acordo com o julgado da decisão 

homologatória. Procedem com os valores apresentados pelo sindicato, posteriormente atualizam.  

2) Esta contadoria atualiza os valores a partir da data 13/07/2016 da sentença homologatória até a 

data que o sindicato atualiza os valores 24/08/2017. 

3) Para que não haja anatocismo, atualizamos o valor principal e os juros separadamente, em 

seguida calculamos o valor dos juros referente aos dias 13/07/2016 até 24/08/2017 data da 

atualização do precatório. 

4) os valores foram atualizados pelo índice da TR, posteriormente pelo índice IPCA-E de acordo 

com a nova modulação ADI’s 4357 e 4425. 

Assina a planilha – Aldemires Queiroz da Silva (perito contábil).  

II – Da Impugnação do Exequente face a Cobrança dos Honorários Sucumbenciais em Fase de 

Execução por Parte do Estado de Rondônia 

  

a. Da Ilegitimidade Passiva  

O Substituto processual afirma ser ilegítimo para execução, tendo em vista que a competência para 

suportar tal cobrança seria dos substituídos, servidores pertencentes à classe profissional. 

Sem delongas, a decisão/sentença proferida em fase de execução é clara, concisa, objetiva, em 

condenar o EXEQUENTE nos honorários sucumbenciais (id. 12057425 pag. 39 / id. 12057431 pag. 

1/4 / id. 12057434).  

Não houve determinação na referida decisão de que os REPRESENTADOS seriam responsáveis 

por tal pagamento, sendo que a decisão transitou em julgado no final do ano de 2016. 

Ocorre que o art. 525, §1º, III, do CPC, possibilita a impugnação da legitimidade da parte quando 

intimada da execução. 



 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia 

Gestão 2018/2020 

 

Rua Venezuela , 1082 – Nova Porto Velho – CEP 76820-100 
Telefones: (69) 3217-9250 / 3217-9251 / 3217-9252 – Fax: (69) 3217-9255 

Site: www.sinjur.org.br / e-mail: contato@sinjur.org.br 

 

12 

Certo que o entendimento Jurisprudencial hodierno é que não há necessidade de 

procuração/autorização individual dos substituídos para propositura da ação por parte do Sindicato 

representativo da categoria, o qual é responsável por identificar quais os direitos encontram-se 

sendo lesionados para que sejam reivindicados. 

A responsabilidade sobre as matérias a serem debatidas via judicial e sobre decisões proferidas, 

quando desfavorável ao Sindicato, não pode ser imputado aos substituídos, tendo em vista o 

princípio da causalidade, onde quem deu causa a ação não foi individualmente o trabalhador, ou de 

forma plúrima, mas o sindicato.  

Aquele que não assumiu o risco não pode ser responsabilizado. Não havendo autorização expressa 

de cada substituído para interposição da demanda, não podem aqueles serem responsáveis pelos 

erros do seu Substituto. 

Cumpre mencionar que a contribuição sindical já tem por natureza cobrir as despesas que os 

Sindicatos têm na defesa dos interesses da classe, o que inclui as despesas com os processos 

judiciais. 

O recolhimento das custas processuais não é pago pelos substituídos, mas sim pelo Sindicato ao 

iniciar o processo. Da mesma forma os emolumentos do processo, incluindo honorários 

advocatícios sucumbenciais, devem ser arcados por aquele.        

"As entidades sindicais possuem, entre outras, a função de representar os interesses coletivos da 

categoria ou individuais dos seus integrantes, perante as autoridades administrativas e judiciais, o 

que leva à atuação do  como parte nos processos sindicato judiciais em dissídios coletivos e 

individuais, nos termos dos arts. 513, a, e 514, a, da CLT, e 18 da Lei n. 5.584/70. Nesse contexto, 

verifica-se que os  têm revertidas a seus sindicatos cofres as mensalidades arrecadadas, 

periodicamente, de seus associados, formando fundos para o custeio de suas funções, entre as quais 

função de assistência judiciária. Agravo ." (AgRg no REsp. 963.553/SC, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS,regimental improvido DJU 07.03.2008). 

  

Assim, rejeita-se a alegada ilegitimidade passiva do sindicato para responder pelos honorários 

sucumbenciais. 

  

b. Da Inexigibilidade da Obrigação 

Aduz o Substituto, Sindicato, que apenas poderia ser condenado em honorários advocatícios caso 

comprovada a má-fé em sua atuação, utilizando-se de forma análoga o art. 87, da Lei nº 8.078/90, o 

que entendimento da jurisprudência dos Tribunais no Brasil.    

A isenção de custas e emolumentos judiciais, disposta no art. 87 da Lei 8.078/90 destina-se isenção 

facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que 

busca tutelar o direito de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva. 

Ademais, a isenção de custas e de condenação em honorários advocatícios, prevista no . art 87 do  

de  do , não se aplica aos , por não constarem do rol do . 82 Código Defesa Consumidor sindicatos 

art do mesmo diploma legal, visto que possui natureza distinta da Associação. 

Ante o exposto, rejeita-se a alegada inexistência de obrigação. 

  

III – Da Impugnação do Estado de Rondônia sobre os valores Constantes em RPV e Precatório. 

Observa-se que o Estado de Rondônia apresentou Impugnação aos valores expedidos em RPV e 

Precatório, a qual já teria sido discutido em execução.  
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A presente lide trata de ação de execução de título judicial, cumprimento de sentença, a qual 

encontrava-se tramitando por meio físico, autos nº 0001184-82.2012.8.22.0001, sendo que em 

virtude da busca da celeridade processual, assim como da informatização judiciária, foi, por 

iniciativa da parte exequente, transformada em meio eletrônico. 

A sentença, decisão, proferida nos autos da execução nº 0001184-82.2012.8.22.0001 foi dada em 

13.06.2016 (id. 12057425 pag. 39 / id. 12057431 pag. 1/4), na qual foi reconhecido o excesso dos 

valores que encontravam-se sendo executados, tendo sido homologados os valores apresentados 

pelo Estado de Rondônia, PGE, para prosseguimento da execução, à época no valor de R$ 

102.154.736,54. 

Sobre a decisão proferida em fase de execução o Estado de Rondônia não interpôs recurso, mas 

apenas Embargos à Execução para adequar erro material no arbitramento dos honorários 

advocatícios em seu favor (id. 12057433 pag. 19), o qual foi reconhecido em decisão de id. 

12057434, de 17.11.2016, quando arbitrou o percentual de 3% sobre o excesso encontrado. 

Posteriormente, o Estado de Rondônia se opôs por meio de embargos de Declaração apenas face a 

decisão de fracionamento do precatório em RPV (id. 12057450 pag. 11/23), o que foi rejeitado por 

meio de decisão proferida em 07.04.2017 (id. 12331923 pag. 27/35)  

Por fim, há certidão de trânsito em julgado das sentenças e decisões homologatórias dos valores, 

onde se prosseguiu a execução (id. 12376120), demonstrando não haver mais o que impugnar na 

presente demanda. 

Ocorre que a planilha que teria sido apresentada para expedição da RPV e Precatório pelo 

Sindicato, substituto processual, não teria utilizado os valores que foram homologados por este 

Juízo, tendo sido, inclusive atualizada sem a utilização dos índices de reajustes legais imputados por 

este Juízo, o que caracteriza enriquecimento ilícito pela parte, devendo ser analisado e corrigido, 

caso necessário.  

Cumpre mencionar que este Juízo intimou o exequente para apresentar as documentações 

necessárias para expedição de precatório e RPV, assim com as planilhas atualizadas dos valores 

homologados, sendo que possível erro encontrado nos cálculos neste ponto teria natureza material, 

não comportando nova condenação em honorários advocatícios em fase de execução, como 

pretende o Estado de Rondônia, o que já ocorreu em decisão em fase de execução, como relatado. 

 

 

 

 

 

IV – Do Requerimento de Documentações pela Coordenadoria de Gestão de Precatórios do TJRO 

Após expedido precatório requisitório pertinente aos créditos dos exequentes em nome do substituto 

processual, foi deferido pedido de destacamento, quando do pagamento, dos honorários 

advocatícios contratuais. 

Ocorre que após solicitação feita pela Coordenadoria de Gestão de Precatório do TJRO (id. 

13453684), tentou-se identificar contrato ou documento que comprovasse os valores acordados 

entre o causídico e os substituídos, restando infrutífera a procura conforme certidão em id. 

13481506.  

Assim, evitando dano para a parte interessada, visando sanar a questão, se faz necessário a 

intimação do patrono da exequente para apresentação do necessário.  
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Diante de tudo que foi dito: 

Intime-se o causídico do exequente, Sindicato Substituto processual, para que, no prazo de até 05 

(cinco) dias apresente o contrato de honorários advocatícios ou documento que comprove a 

contratação dos serviços mediante pagamento do percentual de 10% sobre o ganho, para viabilizar e 

legalizar o destacamento dos honorários advocatícios diretamente ao advogado, a ser realizado 

sobre o precatório destinado ao Substituto processual. Após, apresentada a documentação, remetam-

se cópia a Coordenadoria de Gestão de Precatórios do e. TJRO, conforme solicitado por meio do 

ofício de id. 13453684. 

 

Não tendo ocorrido impugnação por parte do Estado de Rondônia face aos honorários 

sucumbenciais cobrados na presente execução (id. 13209331), mesmo após legalmente intimado 

(id. 13313878), com fundamento no inciso I. do §3º, do art. 535, do CPC, expeça-se RPV em favor 

do advogado do exequente, utilizando-se dos valores e dados constantes na petição de id. 13209331. 

 

Considerando a alegação do substituto processual, sindicato, em petição de id. 14090897, sobre o 

princípio da conciliação e direito a execução de forma menos gravosa da parte, intime-se o Estado 

de para se manifestar, no prazo de até 5 (cinco) dias, se tem interesse em possível realização de 

Rondônia audiência de conciliação face aos valores executados a título de honorários advocatícios, 

requerendo o que julgue necessário.    

  

Visando o exercício do contraditório e ampla defesa da parte contrária, intime-se o Exequente, 

Sindicato Substituto processual, para que no prazo de até 10 (dez) dias se manifeste sobre o possível 

erro material na apresentação dos cálculos, como informados por meio das petições de id. 14177977 

e id. 14386215, ambas apresentadas pelo Estado de Rondônia. 

  

Com as informações apresentadas, venham conclusos para decisão. 

Suspenda-se o curso da Execução da RPV nº 104/2017 e Precatório nº 103/2017, remetendo cópia 

da presente decisão a Coordenadoria de Gestão de Precatórios do e. TJRO, para providencias 

cabíveis.  

 

Cumpra-se. Intimem-se. 

SERVE O PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / PRECATÓRIA / OFÍCIO 

Porto Velho, 10 de novembro de 2017. 

INÊS MOREIRA DA COSTA 

Juíza de Direito 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS, patrono do exequente, devidamente qualificado, em 

atendimento à Decisão pretérita, ID n.  vem perante Vossa Excelência dizer que o contrato de 

14482721, honorários firmado com o substituto processual já estava anexado aos autos do processo 

físico, fls. 361/364 inclusive com Decisão deste r. Juízo de retenção dos honorários contratuais, 

decisão esta às fls. 513/517. 
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Assim, a fim de cumprir a determinação, o subscritor requer a juntada dos citados documentos, para 

que surta seus legais e jurídicos efeitos, determinando, por consequência, este Juízo, o 

encaminhamento das cópias devidas a Coordenadoria de Gestão de Precatório do e. TJRO. 

Nestes termos, requer deferimento. 

Porto Velho/RO, 16.11.2017. 

 

Petição pedindo dilação de prazo.  

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DE RONDÔNIA 

SINJUR, já qualificado, vem perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado que ao 

final subscreve, ante a complexidade dos cálculos e o número excessivo de servidores para análise 

das atualizações, requerer seja deferido a dilação do prazo por mais 10 (dez) dias a fim de que o 

exequente possa finalizar a análise dos cálculos apresentados pela PGE. 

Porto Velho/RO, 28.11.2017. Silvio Vinicius Santos Medeiros. 

 

DESPACHO  

Defere-se o pedido do executado constante no Id. 14884345, concede-se a dilatação do prazo por 

mais 05 (cinco) dias. Após, cumpra-se o determinado na decisão de Id. 14482721. 

Porto Velho/RO, 01 de dezembro de 2017. 

Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro 

Juíza de Direito 

 

-------------- 

 

PETIÇÃO 

O ESTADO DE RONDÔNIA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por seu Procurador 

ao final subscrito, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, se manifestar pela não 

realização de audiência de conciliação, com relação aos honorários advocatícios devidos pelo 

Sindicato Exequente, considerando que até o presente momento não foi realizada ainda tentativa de 

se encontrar bens do executado, para responder pela execução. 

Outrossim, requer-se na presente a realização de tentativa de bloqueio de dinheiro e posterior 

penhora on line , via sistema Bacenjud, nas contas do Sindicato Exequente, no valor do crédito dos 

honorários sucumbenciais. 

Caso infrutífera a medida acima, requer-se, desde logo a intimação do Sindicato Exequente para que 

indique bens penhoráveis, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos 

termos do art. 774, V e parágrafo único, do NCPC. 

Nesses termos, pede deferimento. 

  

Porto Velho/RO, 18 de dezembro de 2017. 

 

 

Porto Velho, 10 janeiro de 2018.  

Precatório: 0004467-43.2017.8.22.0000 (Origem n°0001184-82.2012.822.0001) Requerente: 

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia - SINJUR Requerido: Estado 

de Rondônia  
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Assunto: Devolução para pagamento por RPV  

Senhor (a) Diretor (a),  

Em atenção ao despacho presidencial de fl. 183 (em anexo), devolvo a Vossa Excelência os 

documentos encaminhados para a formalização do Precatório, conforme teor do despacho do 

Presidente, o qual transcrevo abaixo:  

"Vistos. O juizo requisitante comunicou a decisão de suspensão do curso do pagamento de RPV e 

do presente precatório (fls. 178/181). Na decisão ha informação de que as planilhas que instruíram o 

precatório aãO teriam utilizado os valores que foram homologados e que foram aplicados índices de 

reajustes indevidos. Neste passo, resta evidenciado que não estão satisfeitos os pressupostos para a 

regular requisição do precatório, pairando incerteza sobre o quantum. Esta situação viola um dos 

pressupostos para requisição regular do precatório (art 3°. XI, da Resolução 006/2017). Por tudo 

isso, determino o cancelamento do precatório e sua devolução ao juizo de origem, nos termos do 

art. 7. I, b e III, da Resolução 006/2017. À Coordenadoria para providências. Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondónia. Dezembro de 2017. Desembargador Sansão Saldanha"  

Segue, em anexo, cópia do despacho Presidencial de fl. 183.  

Respeitosamente,  

Bela. Luciana Freire Neves Coord. de Gestão de Precatórios 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PETIÇÃO. 

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia – SINJUR, já 

qualificado, vem perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado que ao final subscreve, 

em face dos cálculos apresentados pela PGE e considerando ainda reunião com os membros da 

atual diretoria do SINJUR, realizada em 23.01.2018, dizer que concordo com os valores 

apresentados pelas planilhas de ID n. 14386300 e 14386369, uma vez que o índice utilizado para 

correção aplicado pelo Contador do SINJUR efetivamente foi equivocado.   

Em face ao exposto, requer a homologação dos cálculos de ID n. 14386300 e 14386369, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos.    

Contudo, há que se fazer as seguintes considerações:   

Nas planilhas apresentadas pela PGE de id n, 14386300 e 14386369 é fácil observar que foram 

excluídos dos cálculos os Servidores que devem receber mediante RPV. Tal fato é facilmente 

observado quando se compara as planilhas de id n. 14386300 e 14386369 com a planilha de ID n. 

12648190 juntado com a petição de id n. 12648165.   

Destarte, visando a celeridade processual, o requerente desde requer seja revogado a suspensão 

determinada no ID n. 14482721, e seja dado a continuidade da fluidez do prazo para pagamento dos 

Servidores que fazem jus ao recebimento via RPV, conforme Decisão de ID n. 12291933.  

Ainda, requer seja aproveitado os documentos que instruírem o Precatório n. 103/2017, devolvido a 

este Juízo pelo Ofício n. 57/2018 da Presidência do TJRO, juntado aos autos pelo ID n. 15626609 

para que seja novamente encaminhado os documentos ao TJRO para instrução de novo Precatório e 

inclusão em ordem cronológica, levando-se em consideração os cálculos apresentados pela PGE de 

id n. 14386300 e 14386369 e homologados.  

Por derradeiro, em atenção a Determinação de ID n. 14482721 requer que o Cartório cumpra a 

decisão quanto ao pedido de id n. 13209331, utilizando-se dos valores e dados constantes na petição 

de id. 13209331  
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Nestes termos, requer deferimento.   

Porto Velho/RO, 25.01.2018.   

Silvio Vinicius Santos Medeiros. OAB/RO 3.015 

 

Despacho 

Ante o princípio de que a execução deve se dar de forma menos gravosa ao Executado, e 

que os valores aqui pleiteados são altos, levando a crer que eventual ordem de constrição de bens e 

valores pode acarretar a insolvência do Sinjur, designo audiência de tentativa de conciliação para 

o dia 20/03/2018, às 09h30min.  Intimem-se as partes pelo sistema.  

Porto Velho, 6 de fevereiro de 2018. 

INES MOREIRA DA COSTA 

Juíza de Direito 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DE 

RONDÔNA - SINJUR, por seu advogado que ao final subscreve, vem dizer que toma 

conhecimento da decisão que designou solenidade de audiência para tentativa de conciliação. 

Em tempo, reitera as petições de ID n. 16054493 e 15784235. 

Nestes termos, requer deferimento.  

Porto Velho/RO, 06.02.2018. 

  

Dr. Silvio Vinicius Santos Medeiros. 

OAB/RO 3.015. 

 

 

INTIMAÇÃO 



 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia 

Gestão 2018/2020 

 

Rua Venezuela , 1082 – Nova Porto Velho – CEP 76820-100 
Telefones: (69) 3217-9250 / 3217-9251 / 3217-9252 – Fax: (69) 3217-9255 

Site: www.sinjur.org.br / e-mail: contato@sinjur.org.br 

 

18 

Por ordem da Exma. Drª. Inês Moreira da Costa, Juíza de Direito - 1ª Vara de Fazenda 

Pública, fica intimada a parte exequente ESTADO DE RONDÔNIA, através de seus  Procuradores, 

para ciência da designação de audiência nos autos para o dia  20/03/2018, às 09h30min, nos 

termos do despacho que segue: Ante o princípio de que a execução deve se dar de forma menos 

gravosa ao Executado, e que os valores aqui pleiteados são altos, levando a crer que eventual ordem 

de constrição de bens e valores pode acarretar a insolvência do Sinjur, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 20/03/2018, às 09h30min.  Intimem-se as partes pelo sistema.  

Porto Velho, 6 de fevereiro de 2018. 

RUTINEA OLIVEIRA DA SILVA 

Diretora de Cartório 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DE 

RONDÔNA - SINJUR, por seu advogado que ao final subscreve, com fundamento no art. 1.022 do 

NCPC, interpor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o que faz nos seguintes termos: 

Primeiramente dizer que toma conhecimento da decisão que designou solenidade de audiência para 

tentativa de conciliação. 

Contudo, em que pese a constante diligência deste Juízo, o mesmo não enfrentou as petição 

protocolizadas pela Entidade Sindical, de ID n. 16054493 e 15784235. 

Em tempo, considerando a necessidade de uma celeridade processual, requer que este Juízo enfrente 

as petições protocolizadas nos ID's n. 16054493 e 15784235 e com fundamento no art. 1.022 e 1024 

do NCPC corrija a omissão constante na Decisão de ID n. 16054493. 

 

Nestes termos, requer deferimento. 

  

Porto Velho/RO, 14.02.2018. 

  

Dr. Silvio Vinicius Santos Medeiros. 

OAB/RO 3.015. 
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Decisão  

I – Dos Embargos de Declaração  

O Sindicato dos Trabalhadores do poder Judiciário do Estado de Rondônia – SINJUR, 

interpôs Embargos de Declaração alegando omissão do Juízo no dever de julgar.  

De início, cabe ressaltar que é pressuposto específico de admissibilidade dos embargos de 

declaração que eles sejam interpostos no prazo legal, bem ainda que exista obscuridade, omissão ou 

contradição na decisão sobre ponto que devia se pronunciar o julgador, conforme o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil.  

Desta forma incabível os embargos, tendo em vista que não há qualquer tipo de decisão 

tomada pelo Juízo que caracterize omissão a justificar a utilização do recurso.  

O fato deste Juízo ainda não ter se manifestado sobre requerimento da parte não justifica 

a interposição dos embargos, sendo medida incabível na marcha processual.  

Os argumentos apresentados demonstram apenas a insatisfação da parte para tomada da 

decisão por este Juízo, não consubstanciando o preenchimento dos pressupostos específicos dos 

Embargos de Declaração.  

Assim, não conheço dos embargos por não preencher os requisitos intrínsecos de 

admissibilidade. 

  

II – Da Manifestação Apresentada em Id. 15784235 e id. 15951170 pelo SINJUR  

O Sindicato dos Trabalhadores do poder Judiciário do Estado de Rondônia – SINJUR, 

após intimado a se manifestar da impugnação apresentada pelo Estado de Rondônia, o qual apontou 

erro material nos cálculos que fundamentaram a expedição de precatório e RPVs, reconheceu o 

equívoco na aplicação dos índices de atualização utilizados. 

Assim, coadunou com o excesso nos cálculos apresentados, buscando a adequação do 

valor do precatório expedido, assim como das RPVs, conforme planilha apresentada pelo Estado de 

Rondônia.  

Como dito em decisão anterior, a planilha que teria sido apresentada para expedição da 

RPV e Precatório pelo Sindicato, não utilizou dos valores que foram homologados por este Juízo, 

tendo sido, inclusive atualizada sem a utilização dos índices de reajustes legais imputados por 
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este Juízo, sendo que o pagamento no montante em que foi expedido precatório e RPVs 

caracterizaria enriquecimento ilícito, sendo tal fato reconhecido pelo exequente. 

Tal erro encontrado nos cálculos possui natureza material, não comportando nova 

condenação em honorários advocatícios em fase de execução, como pretende o Estado de 

Rondônia, o que já ocorreu em decisão em fase de execução.  

Assim, necessário a adequação dos valores da RPV nº 104/2017 e Precatório nº 103/2017, 

utilizando-se dos valores devidos apresentados pelo Estado (id. 14177977 / id. 14177996 / id. 

14386215 / id. 14386300) reconhecidos pelo exequente, nas petições em análise.  

Ocorre que em decisão proferida pelo e. Presidente do TJRO, houve o cancelamento do 

precatório nº 103/2017, o que deve ser estendido também a RPV nº 104/2017, em virtude da 

incerteza dos valores que ali constaram.  

Assim, deverá ser expedido novo Precatório e RPV pela Secretaria da Vara, devendo ser 

cancelada a RPV nº 104/2017. 

Ante o exposto, à Secretaria da Vara para: 

a) Tomar as medidas cabíveis visando informar ao Estado de Rondônia sobre o cancelamento da 

RPV nº 104/2017; 

b) Providenciar a expedição de nova RPV, utilizando-se dos dados da RPV anteriormente expedida 

(id. 12810050), na qual deverá apenas ser modificado o montante a ser pago, para que conste R$ 

484.622,01, conforme planilha apresentada pelo Estado de Rondônia (id. 14177996); 

c) Providenciar expedição de novo precatório em favor do substituto processual, utilizando-se dos 

dados da precatória anteriormente expedida (id. 12748596), na qual deverá apenas ser modificado o 

montante a ser pago, para que conste R$ 108.159.238,74, conforme planilha apresentada pelo 

Estado de Rondônia (id. 14386300).  

Para expedição do precatório, a Secretaria deverá utilizar das documentações já 

apresentadas anteriormente pelo substituto processual, exequente, devendo apenas substituir a 

planilha de cálculo anteriormente remetida ao TJRO pela planilha apresentada pelo Estado (id. 

14386300), imprimindo-a e colacionando com as demais documentações para o encaminhamento 

pertinente.  

Também, deverá observar a Secretaria da Vara, na expedição do precatório, a inclusão 

das informações sobre o destacamento a ser realizado, quando da liquidação do precatório, dos 

honorários advocatícios em nome dos causídicos, conforme contrato apresentado em id. 14597528 

pag. 31/37, a serem pagos diretamente àqueles. 
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Expeça-se o necessário.  

Intimem-se. 

SERVE O PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / PRECATÓRIA / OFÍCIO 

Porto Velho, 15 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


