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Presidência
Despacho DO PRESIDENTE
Precatório 
Número do Processo :2002199-60.2009.8.22.0000
Processo de Origem : 0078542-30.2006.8.22.0003
Requerente: Eliodora Arevalo Moreira
Advogada: Maria das Dores Corteleti(OAB/RO 1106)
Requerido: Município de Jaru - RO
Procurador: Mário Roberto Pereira de Souza(OAB/RO 1765)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
O patrono do credor indicou seus dados bancários para depósito 
do crédito principal e dos honorários contratuais em destaque, 
anexando o contrato de prestação de serviços firmado com o 
credor. Ocorre, todavia, que o destaque dos honorários contratuais 
em precatório deve atender ao previsto no § 4º do art. 3º da 
Resolução n.º 006/2017-PR/TJRO:
§ 4º Se o advogado quiser destacar do montante da condenação 
o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma 
disciplinada pela legislação específica, deverá juntar aos autos 
o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 
Tribunal.
Posto isso, considerando que o contrato de honorários firmado 
entre as partes não fora objeto de requisição originária pelo Juízo 
de origem, antes da apresentação do precatório, indefiro o pedido 
de pagamento em destaque dos honorários contratuais.
Após as providências de praxe para liquidação do feito, cumpra-se 
o art.11 da Resolução 006/2017-PR/TJRO e arquive-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de abril de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Precatório 
Número do Processo :0002338-65.2017.8.22.0000
Processo de Origem : 7008055-49.2016.8.22.0007
Requerente: Harold Alvarez Roca
Advogada: Lorena Kemper Carneiro(OAB/RO 6497)
Advogada: Marlise Kemper(OAB/RO 6865)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Henry Anderson Corso Henrique(OAB/RO 922)
Procurador: Luciano Brunholi Xavier(OAB/RO 550A)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Intime-se a parte credora para que se manifeste no prazo de 10 
(dez) dias quanto à manifestação de fls. 65/72.
Após, À COGESP para que analise os cálculos apresentados aos 
autos.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de abril de 2018.
Euma Mendonça Tourinho
Juíza Auxiliar da Presidência

Despacho DO PRESIDENTE
Precatório 
Número do Processo :0000903-22.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7031409-87.2017.8.22.0001
Requerente: Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do 
Estado de Rondônia - SINJUR
Advogado: Sílvio Vinícius Santos Medeiros(OAB/RO 3015)
Advogado: Francisco Anastácio Araújo Medeiros(OAB/RO 1081)
Advogado: José Alexandre Casagrande(OAB/RO 379B)
Requerido: Estado de Rondônia
Procurador: Igor Almeida da Silva Marinho(OAB/RO 6153)
Procuradora: Ellen Cristine Alves de Melo(OAB/RO 5985)
Procurador: Luis Eduardo Mendes Serra(OAB/RO 6674)
Procurador: Gláucio Puig de Melo Filho(OAB/RO 6382)
Procuradora: Regina Coeli Soares de Maria Franco(OAB/RO 430)
Relator:Des. Walter Waltenberg Silva Junior
Os autos foram formalizados de acordo com art. 3º da Resolução 
006/2017-PR-TJRO. 
De uma leitura muito atenta dos autos, constato a existência de 
erros materiais nos cálculos homologados pelo Juízo de origem, que 
podem ser revistos a qualquer tempo (art. 1º-E, Lei n.º 9.494/97).
Dessa forma, o cálculo referente ao saldo principal do precatório 
deverá ser atualizado observando-se os seguintes parâmetros: 

a) o divisor a ser utilizado para elaboração do cálculo do valor da 
hora normal deverá ser de 200h (duzentas horas); b) deverão ser 
excluídos os sábados de qualquer reflexo eis que este é considerado 
como dia útil não trabalhado, devendo ser contabilizados apenas 
os domingos e feriados (DSR), cujo cálculo deverá ser procedido 
em apartado. Deverão ser igualmente excluídos os afastamentos 
legais; c) deverão ser excluídas da base de cálculo do valor da hora 
extra toda e qualquer verba de natureza indenizatória, à exemplo de 
auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio creche, dentre outros; d) 
não poderão ser rediscutidos os índices de atualização monetária 
aplicados aos cálculos já homologados.
Pontuo, por absolutamente necessário, que foram incluídos 
indevidamente na fase de cumprimento de sentença servidores 
públicos que não fizeram parte do pedido. Explico. Na petição inicial, 
conforme item “b” do pedido, houve o seguinte requerimento: “no 
mérito, seja julgada totalmente procedente a pretensão postada a 
apreciação do Judiciário a fim de condenar ao Estado de Rondônia 
a pagar a sétima hora extra trabalhada por todos os servidores do 
Poder Judiciário...” (grifei).
O pedido foi julgado improcedente e, por ocasião do recurso, 
foi provido nos seguintes termos: “julgo procedente a pretensão 
vertida na inicial (CPC, art. 269, I), para condenar o Estado de 
Rondônia ao pagamento da 7ª hora laborada de forma ininterrupta 
como serviço extraordinário...”.
Ora, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia julgou o 
pedido nos exatos termos propostos na inicial, não podendo o 
SINJUR inovar na fase supramencionada sob pena de incidir em 
ato atentatório à Dignidade da Justiça e litigância de má-fé, ficando 
sujeito, dentre outras, a fixação de multa em razão da sua conduta 
atentatória.
Desse modo, deverão ser excluídos da lista de credores todos os 
servidores QUE NÃO LABORARAM A SÉTIMA HORA, à exemplo 
dos médicos e assistentes sociais e demais servidores que estejam 
em idêntica situação, bem como os oficiais de justiça que possuem 
horário de trabalho flexível e livre, não podendo, portanto, serem 
incluídos no processo, sob pena de afronta à coisa julgada.
Saliento, mais uma vez, que erros materiais e questões de ordem 
pública podem ser apreciadas no presente procedimento.
Ao revés, pois, mantida tal situação, poderia ensejar 
responsabilidade do Gestor por improbidade administrativa, não 
sendo plausível o Poder Judiciário chancelar e compactuar com 
tal proceder.
Destaco, por relevante, que as partes terão o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para se manifestar, e havendo judicialização objetivando 
discutir as questões aqui expostas, o presente precatório não 
poderá prosseguir, prejudicando os pedidos humanitários que 
aguardam apreciação de acordo com a ordem cronológica.
Especificadamente quanto aos pedidos humanitários, não havendo 
impugnação de qualquer natureza, deverão ser formulados novos 
pedidos eis que os anteriores foram arquivados e possuíam outros 
números vinculados no sistema, inviabilizando o reaproveitamento. 
Em havendo laudos cuja validade especificada pelo Médico 
tenha sido expirada, deverão ser instruídos com o documento 
devidamente atualizado. Naturalmente, a responsabilidade quanto 
à formalização dos novos incidentes será única e exclusiva dos 
próprios interessados, não havendo que se falar em traslado de 
peças.
Por fim, considerando a mudança na gestão do SINJUR e o zelo 
até então demonstrado pela sua Presidente, além do Advogado do 
sindicato, esta deverá ser intimada da presente decisão.
Requisite o pagamento e inclua o feito na ordem cronológica, 
considerando como data de apresentação neste Tribunal de Justiça 
aquela registrada à fl. 131, conforme disposto no § 1º do art. 4º da 
Resolução n. 115/2010-CNJ.
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 9 de abril de 2018.
Desembargador Walter Waltenberg Silva Junior
Presidente

Presidência
Precatório 
Número do Processo :0000082-18.2018.8.22.0000
Processo de Origem : 7003926-07.2016.8.22.0005
Requerente: M. A. da S.
Advogada: Aliadne Bezerra Lima Felberk de Almeida(OAB/RO 
3655)


