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PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal de Justiça de Rondônia

 Porto Velho - 1ª Vara de Fazenda Pública
 Avenida Lauro Sodré, 1728, São João Bosco, Porto Velho - RO - CEP: 76803-686 - Fone: (69)

PROCESSO: 7031409-87.2017.8.22.0001
 Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

 Protocolado em: 16/07/2017 17:05:00

POLO ATIVO
 Nome: ESTADO DE RONDÔNIA

 Endereço: desconhecido
  

Advogado do(a) EXEQUENTE: 
 

POLO PASSIVO
 Nome: SIND DOS SERV DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA

 Endereço: Rua Venezuela, 1082, - de 984/985 a 1205/1206, Nova Porto Velho, Porto Velho - RO - CEP: 76820-100
  

Advogado do(a) EXECUTADO: SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS - RO0003015
  

 

Decisão

 

Trata-se de pedido de pagamento de RPV no prazo legal, assim como pedido de suspensão da execução
dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos e executado pelo Estado de Rondônia.

 

O pedido de manutenção do prazo para pagamento da RPV não merece prosperar.

 

Da mesma forma que o pagamento do precatório aos servidores encontra-se condicionado à realização
de novos cálculos, ante a constatação de erro material pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia no que tange aos servidores que não laboraram após a sétima hora, assim como levando-se em
consideração apenas os dias efetivamente trabalhado por aqueles, conforme decisão Id 18042939, necessário que
sejam também adequados os valores constantes na planilha dos servidores a serem pagos por RPV.

 

Isso porque os cálculos homologados levaram em conta 30 dias do mês como trabalhado, quando
deveriam ser individualizados os valores para cada servidor, levando em consideração apenas os dias
efetivamente trabalhados por aqueles.

 

Assim, deverá o exequente apresentar nos autos novos cálculos das horas extras executadas, levando-se
em consideração os dias efetivamente trabalhado pelos servidores que receberão por meio da RPV nº 23/2018,
momento em que deverá juntar “Boletim de Frequência” ou outro documento que comprove as
faltas/licenças/férias do período de março de 2010 a outubro de 2012, para comprovação dos cálculos dos valores
devidos.

 

Cumpre a este Juízo apontar a data de 29 de janeiro de 2015 como sendo o momento em que ocorreu a
intimação dos substituídos para a fase de liquidação do débito, a partir da qual deverá ser aplicado os juros
moratórios.
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Neste passo, suspenda-se o pagamento da RPV nº23/2018, até a efetiva adequação.

 

Para apresentação de nova planilha com as documentações necessárias pela parte exequente, como
determinado acima, concedo 30 dias.

 

Com a vinda dos cálculos, intime-se o Estado de Rondônia para no prazo comum de 5 dias se
manifestar.

 

Percebe-se que com a readequação dos valores devidos aos exequentes, servidores, ocorrerá modificação
nos valores devidos a título de honorários sucumbenciais que se encontram em execução, os quais deverão ser
novamente liquidados para possibilitar sua cobrança.

 

Assim, suspenda-se a execução dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado de Rondônia até
liquidação do valor devido em precatório e em RPV, possibilitando nova liquidação dos honorários.

 

 Após, conclusos.

 

SERVE O PRESENTE COMO CARTA / MANDADO / PRECATÓRIA / OFÍCIO

Porto Velho, 20 de julho de 2018.

INÊS MOREIRA DA COSTA
 Juíza de Direito
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