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MERITÍSSIMO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RODOLFO SILVA DE CARVALHO, brasileiro, 

casado, portador da Cédula de Identidade RG sob N.º 

213281967, e inscrito no CPF/MF sob N.º 058.695.617-44, 

domiciliado na Rua das Flores, 123 – Campo Grande – Rio de 

Janeiro / RJ, local que indica para efeito do art. 39,I do 

CPC, vem, por seu advogado, propor:

AÇÃO JUDICIAL

em face de KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Rio 

Branco, Nº 151, sala 401 à 403 – Centro – Rio de Janeiro / 

RJ - CEP 20040-006, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 

10.657.514/0001-78, e HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida à Avenida Rio Branco, Nº 151, sala 401 à 403 – 

Centro – Rio de Janeiro / RJ - CEP 20040-006, inscrita no 

CNPJ/MF sob N.º 06.293.210/0001-00, pelos seguintes fatos e 

fundamentos que doravante passa a expor:

DAS PUBLICAÇÕES
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Inicialmente requer que todas as 
publicações na Imprensa Oficial sejam feitas em nome do Dr. 
DANIEL BARROS CELESTINO, inscrito na OAB/RJ sob o Nº. 
166.407 e Dr. DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS, inscrito na 
OAB/RJ sob o Nº. 168.656.

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer a concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça, com fulcro na lei 1.060/50, face à 

falta de idoneidade financeira da parte Autora para arcar 

com as custas judiciais, tendo em vista que percebe 

mensalmente a importância estritamente necessária aos 

custeios de suas despesas e encargos familiares, 

demonstrando, portanto, sua hipossuficiência.

Em anexo, consta DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA, sendo bastante para obtenção do 

benefício, consoante a Lei 7.115/83, haja vista que a parte 

Autora é isenta do Recolhimento de Imposto de Renda.

II – DOS FATOS:

01. Cuida-se de uma relação 

consumeirista, em que a parte Autora contratou os serviços 

da Instituição Ré, ora Fornecedora, para aquisição de 

Crédito para compra da Casa Própria.

02. A parte Autora viu um anúncio da 

Empresa Ré pelo JORNAL, o qual ofertava a liberação de 

Crédito para Aquisição do Sonho da Casa Própria, sem 

comprovação de renda. Pela proposta da Empresa Ré, era 
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notório que se tratava de um FINANCIAMENTO, pelo qual o 

interessado dava uma entrada e pagava diversas prestações, 

a fim de sair do Aluguel.

03. A publicidade no JORNAL, promovida 

pela Empresa Ré, não informava que era um Consórcio, ou um 

Sorteio. Ao contrário, era latente a aparência de 

FINANCIAMENTO DA CASA PRÓPRIA, com os atrativos de ser mais 

fácil a liberação do Crédito.

04. Calcado nas informações expurgadas 

pela Publicidade, no dia 16.01.2019, a parte Autora se 

dirigiu a uma Filial da Empresa Ré, a fim de buscar 

informações sobre o FINANCIAMENTO.

05. Assim, a parte Autora teve a 

oportunidade de conhecer a Empresa Ré, através da preposta 

LETICIA, que informou a parte Autora que se este fechasse o 

Negócio naquele mesmo dia, pagando o importe de R$ 5.500,00 

mais a primeira parcela de R$ 369,93, teria a oportunidade 

de receber seu Crédito para a Aquisição da Casa Própria, no 

PRAZO MÁXIMO DE 2 MESES, no valor total de R$ 110.000,00. 

As demais parcelas - no mesmo valor da primeira - SERIAM 

PAGAS QUANDO A PARTE AUTORA ESTIVESSE NO IMÓVEL

06. Segundo a vendedora cuidava-se de 

um FINANCIAMENTO DE 100% DO IMÓVEL. E tais palavras eram 

fortalecidas pelos folders e banners com emblemas da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL – CEF, que cercavam o local.
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07. A consultora além de garantir um 

prazo de 2 MESES para liberação do crédito, chegou ao cume 

de afirmar que só receberia a sua comissão, quando da 

liberação do Crédito da parte Autora. Assim, a parte Autora 

ficou persuadido pelas palavras da vendedora, que a todo 

momento mostrava fotos de Imóveis e, avultava, que a 

Empresa Ré tinha grande prestígio no mercado.

08. A parte Autora sacou de sua Conta 

Poupança todos os valores que juntara até o momento, com 

grande suor de seu labor, e ainda, pegou uma parte do valor 

emprestado, a fim de quitar o SINAL DE R$ 5.869,93 (cinco 

mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e três 

centavos).

09. É de bom alvitre salientar que 

somente após o pagamento do SINAL é que a parte Autora teve 

acesso ao Contrato, Estatuto e demais documentos de 

liberação de Crédito.

10. Nesse sentido, quando a parte 

Autora teve acesso aos Instrumentos do Negócio Jurídico, a 

preposta explicava em suas palavras as cláusulas 

contratuais. Nesse momento, a parte Autora, surpreso, 

questionou o fato de o contrato falar em ‘SORTEIO’ e ‘FAIXA 

DE PONTUAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO’. Atendente, 

juntamente com o gerente, mais uma vez expeliu a dúvida 

aduzindo categoricamente: “ISSO É UMA MERA FORMALIDADE, MAS 

NÃO SE APLICA A VOCÊ! PODE FICAR DESPREOCUPADO!”.
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11. A parte Autora, imbuído pela 

felicidade de lograr um Crédito de Imóvel para a 

permanência de seu cônjuge e filhos, e, mormente, pelas 

palavras persuadíveis da preposta, assinou o contrato, 

afastada qualquer dúvida sobre a credibilidade da Ré.

 

12. Ademais, fora dito pelo preposto, 

que quando a parte Autora recebesse uma ligação da Empresa 

Ré, para confirmação de dados, era para responder ‘sim’ a 

todos os questionamentos, pois tais respostas facilitariam 

a liberação do crédito. Concluído o Negócio Jurídico, a 

parte Autora começou a procurar Imóveis Residenciais para 

apresentar à Empresa Ré, já que, conforme prometido, seria 

liberado o Crédito em pelo menos 2 (dois) meses.

13. DEPOIS DE JÁ TER A ENTRADA E 

PARCELAS, a parte Autora procurou a Empresa Ré. Todavia, a 

resposta fora negativa a sua pretensão. Ao contrário do 

ofertado, a Empresa Ré se negava a liberar o Crédito 

Imobiliário. Atendente e gerente, contradizendo suas 

próprias palavras, agora afirmavam que a parte Autora tinha 

que pagar ‘n’ prestações, e só após, poderia participar de 

um sorteio.

14. A parte Autora tentou repetidas 

vezes REAVER OS VALORES PAGOS, o que foi frontalmente 

repelido pelos Prepostos da Empresa Ré.

15. Dessa forma, a parte Autora 

verificou a má-fé da Empresa Ré que lhe fizera uma 
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propaganda enganosa, de forma que, se soubesse que se 

tratava de um sorteio, não teria celebrado o Negócio 

Jurídico. Em tempos hodiernos, a parte Autora se mantém 

frustrada, pagando aluguel de uma casa, com seu cônjuge e 

filhos.

16. Diante desses descumprimentos dos 

preceitos básicos da lei consumeirista, surge o Interesse-

Necessidade de se buscar a Tutela Jurisdicional para 

resolução da problemática.

III - DO DIREITO

17. Com efeito, cuida-se de uma RELAÇÃO 

DE CONSUMO, em que a Empresa Ré é a fornecedora e lesionou 

o autor-consumidor, não oferecendo o serviço que prometera. 

É de bom alvitre consignar que, a despeito da Instituição 

Ré ter natureza jurídica de COOPERATIVA, ainda assim, as 

regras do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR são aplicáveis, 

posto que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2o c/c 17 c/c 29 da Lei 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito 

do art. 3o do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor.

18. Ab initio, avulta consignar que o 

Juizado Especial Cível é competente para conhecer da 

presente lide, eis que no tocante a Competência pelo Valor 

da Causa, em sede de Juizado, deve seguir a pretensão 
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econômica objeto da lide – e não a regra geral do Processo 

Civil, pelo qual o valor da Causa deva ser o valor do 

Contrato. Pelo rito sumaríssimo, destarte, impõe-se que o 

valor da causa deve seguir o somatório do Dano Moral com o 

Dano Material, ou seja, a pretensão econômica buscada, em 

detrimento do valor do contrato. Tal entendimento tem 

argúcia no Enunciado 2.3.3, do Aviso TJ N.º 23, de 

02.07.2008, senão vejamos:

“2.3.3 - O VALOR DA CAUSA deve 

corresponder ao benefício econômico 

pretendido pela autora, no momento da 

propositura da ação, independentemente 

do valor do contrato, mesmo quando o 

litígio tenha por objeto a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão de negócio jurídico”.

(Grifos Apostos)

19. Por todo o exposto, deve o Negócio 

Jurídico ser DECLARADO EXTINTO / RESCINDIDO. A um porque a 

parte Autora não tem mais interesse em continuar com o 

Negócio Jurídico – inteligência do Princípio da Confiança. 

A dois porque houve uma alteração unilateral do contrato, 

por parte do Réu, sem o consentimento da Parte Autora, 

ferindo a pacta sunt servanda. A três porque o Réu não 

adimpliu com sua obrigação contratual, não podendo requerer 

o cumprimento pela parte Autora – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO 

CUMPRIDO. A quatro pela publicidade enganosa por omissão, 

que não fora clara, ostensiva e suficientemente precisa, 
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induzindo o consumidor pensar que era um FINANCIAMENTO, 

QUANDO NA VERDADE É UM CONSÓRCIO – VIDE JORNAL EM ANEXO. A 

cinco porque ninguém pode ser compelido a permanecer 

associado – inteligência constitucional. A seis porque o 

Negócio Jurídico em comento está viciado por ERRO e DOLO.

20. Avulta, ainda, consignar que 

estando o Negócio Jurídico em comento viciado por ERRO e 

DOLO, gera, conseqüentemente, a anulação do NEGÓCIO 

JURÍDICO. O ERRO está basilado na publicidade do Jornal que 

não mostra a natureza jurídica de Consórcio e Sorteio. Por 

tal prisma, a parte Autora ao celebrar o Negócio Jurídico 

declarou uma vontade emanada de ERRO SUBSTANCIAL à natureza 

do negócio e ao objeto principal. Ademais, o único e 

principal MOTIVO da celebração do Negócio Jurídico, foi o 

fato de se tratar de um suposto FINANCIAMENTO. Caso 

soubesse que era um Consórcio / Sorteio, não celebraria o 

Negócio Jurídico.

21. Quanto ao DOLO é possível 

visualizar que houve um silêncio intencional da Empresa Ré 

a respeito de fato ignorado pela parte autora, ou seja, A 

NATUREZA JURÍDICA DE SORTEIO / CONSÓRCIO. Tal má-fé 

consubstancia o DOLO POR OMISSÃO.

22. No caso epigrafado, a parte Autora 

pagou indevidamente R$ 5.869,93 (cinco mil, oitocentos e 

sessenta e nove reais e noventa e três centavos). EIS O 

DANO MATERIAL.
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23 – No que tange ao DANO MORAL é 

evidente e, segundo a mais autorizada doutrina e 

jurisprudencia, precipuamente o entendimento o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, em casos como este não 

precisa ser provado, pois decorre IN RE IPSA.

24. O caso em comento representa um 

golpe mortal aos Direitos da Personalidade da parte Autora. 

Explica-se: A aquisição da Casa Própria é hoje o maior 

sonho do brasileiro. A Empresa Ré não vende apenas um 

serviço comum de crédito. Com efeito, a Instituição Ré 

vende um sonho. A publicidade se pauta nisso: O “Sonho da 

Casa Própria”, “Saia do Aluguel”, “Sem comprovação de 

renda”, “Sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito”, 

“Sem juros”, “Financiamos 100% do Imóvel”.

25. Na avaliação do quantum debeatur 

para o arbitramento do dano moral, deve ser levado em conta 

a frustração que a parte Autora teve. Não estamos falando 

de mero aborrecimento por descumprimento contratual. 

Estamos falando de falha na expectativa da casa própria. 

Estamos falando de um chefe de família que olhará para seus 

filhos com olhar de fracasso, posto que não logrou êxito em 

sua busca pelo seu grande sonho: A CASA PRÓPRIA!

26. Portanto, deve ser arbitrado o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais, evitando-se, à evidência, o 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, posto que será por um lado 

SATISFATIVO aos danos a honra subjetiva e objetiva da parte 
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Autora e por outro servirá de caráter PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO, capaz de produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

27. Em apertada síntese: LESÃO AO 

PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – 

PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO – VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO – 

EXTINÇÃO DO CONTRATO – PACTA SUNT SERVANDA – ALTERAÇÃO 

UNILATERAL - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – PUBLICIDADE 

ENGANOSA – ERRO / DOLO OMISSIVO - DANO MATERIAL – REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA.

IV - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

28. Apesar do vasto conjunto 

probatório reunido pela parte autora, apto a comprovar 

cabalmente sua pretensão, considerando a incidência e 

submissão da ré à disciplina do Código de Defesa do 

Consumidor, resta indiscutível a aplicação, no caso em 

tela, do instituto da inversão do ônus da prova, prevista 

no art. 6º, inciso VIII do referido compêndio legislativo.

29. Os requisitos para se deferir a 

inversão do ônus da prova, quais sejam, hipossuficiência e 

verossimilhança das alegações se fazem presentes, motivo 

pelo qual deve ser invertido o benefício pleiteado.

30. A verossimilhança está comprovada 

através dos indícios apresentados nessa exordial e a 

hipossuficiência é evidente, tendo em vista que a ré possui 
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maiores condições técnicas de trazer aos autos elementos 

fundamentais para a resolução da lide.

31. Nesse sentido, resta 

inexoravelmente a inversão OPE JUDICIS.

V - DO PEDIDO

32. Diante dos fatos e fundamentos 

expostos nesta peça vestibular, requer a parte Autora:

a) A citação da Ré, para, querendo, 

responder ao pedido da peça exordial, sob pena de revelia e 

de confissão quanto à matéria de fato, de acordo com o art. 

319 do CPC e art. 20 da lei 9.099/95;

b) O Benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, de acordo com a Lei 1.060/50, em seu 

art. 4º, por não poder a parte Autora arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua 

família;

c) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, 

para DECLARAR RESCINDIDO todo o Negócio Jurídico, e, por 

conseguinte, o cancelamento da cobrança mensal, sob pena de 

multa a ser arbitrada, por novas cobranças;

d) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, 

CONDENANDO os RÉUS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento, a título 

de indenização por Danos Materiais, de R$ 5.869,93 (cinco 
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mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e três 

centavos) – DEVENDO SER ATUALIZADO (JUROS E 

CORREÇÃO) DESDE O DESEMBOLSO – súmula 43 do 

STJ;

e) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, 

CONDENANDO os RÉUS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento, a título 

de indenização por Danos Morais, de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) – DEVENDO SER ATUALIZADO (JUROS E 

CORREÇÃO) DESDE A CITAÇÃO;

f) Seja invertido o ônus da prova, na 

forma do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que presentes os requisitos autorizadores.

g) Seja condenada a ré a pagar as 

custas processuais e os honorários advocatícios.

33. Protesta, ainda, a parte Autora, 

por todos os meios de provas em direito admitidas, tais 

como documental superveniente, testemunhal e depoimento 

pessoal do representante legal da ré.

34. Dá-se a causa o valor de R$ 

15.869,93 (quinze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 

noventa e três centavos).

Termos em que, 
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Espera o deferimento,

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2019

DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS

OAB/RJ – 168.656

DANIEL BARROS CELESTINO
OAB/RJ - 166.407
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KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 

Avenida Rio Branco, nº 151 Sala 401 À 403 - CEP: 20040-006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
 

Poder Judiciário 

Rio de Janeiro 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível 

Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de

Janeiro - RJ e-mail: cap07jeciv@tjrj.jus.br 
 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019. 
 

No. do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 - Processo Eletrônico 

Pela presente, fica Vossa Senhoria citado(a) para os termos do pedido formulado por Autor:

RODOLFO SILVA DE CARVALHO em face de KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL

LTDA, conforme os fatos e fundamentos constantes da petição inicial que acompanha o presente.

 

Ciente que deverá comparecer à audiência de conciliação que se realizará em 18/07/2019 -

12:40h podendo ser convertida em instrução e julgamento presidida por Juiz Togado que colherá

as provas em audiência una, proferindo sentença.  

Tratando-se de pessoa jurídica, deverá estar representada pelo sócio que deverá trazer o

contrato social ou preposto devidamente credenciado pela respectiva carta (Art. 9 parágrafo 4º da

Lei 9.099/95) 
 

_____________________________________________________________ 
 

Advertências: 

1º Não comparecendo o demandado, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido o julgamento de Plano

(Art. 20 da Lei 9.099/95). 

2º Fica o réu ciente de que poderá trazer à audiência, em sua defesa, todas as provas disponíveis para demonstração de suas

alegações, tais como documental, fotográfica, testemunhal (no máximo de três testemunhas, indicadas até 05 dias antes da

audiência, se necessária a intimação, Art. 34 paragrafo 1o. e 2o. da Lei no. 9.099/95). Se necessária prova técnica, deverá

apresentar laudo particular ou orçamento, por descaber perícia em sede deste Juizado Cível. 

3º O comparecimento das partes é indispensável e nas causas de valor até 20 salários mínimos, a assistência de advogado não é

necessária. Nas reclamações de valor entre 20 e 40 salários mínimos, a assistência de advogado é obrigatória - Art. 9o. da Lei

9.099/95. 

4º Por se tratar de Processo Eletrônico e não tendo a parte ré realizado o cadastro presencial, o Advogado deverá

comparecer à serventia de origem do processo, a fim efetivar o referido cadastramento no Sistema. (ATO NORMATIVO TJ

Nº 30, de 07/12/2009). 

5º Fica a parte ré ciente de que deverá peticionar através do sistema de petição eletrônica disponível no sítio do TJ/RJ. Assim,

deverão ser juntados eletronicamente, os atos constitutivos, carta de preposto e instrumentos procuratórios até o início da

audiência de conciliação; e a contestação, bem como qualquer prova documental, até o início da Audiência de Instrução e

Julgamento, sob pena de revelia ¿ artigo 20 da Lei 9.099/95 c/c artigo 18 da Lei 11419/2006 c/c artigo 15, §§ 1º e 4º da Resolução





nº 16/2009 c/c artigo 6º Ato Executivo TJ nº 5877/2010. 





HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 

Avenida Rio Branco, nº 151 Sala 401 À 403 - CEP: 20040-006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
 

Poder Judiciário 

Rio de Janeiro 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível 

Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de

Janeiro - RJ e-mail: cap07jeciv@tjrj.jus.br 
 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019. 
 

No. do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 - Processo Eletrônico 

Pela presente, fica Vossa Senhoria citado(a) para os termos do pedido formulado por Autor:

RODOLFO SILVA DE CARVALHO em face de HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA

IMOBILIARIA LTDA-ME, conforme os fatos e fundamentos constantes da petição inicial que

acompanha o presente.  

Ciente que deverá comparecer à audiência de conciliação que se realizará em 18/07/2019 -

12:40h podendo ser convertida em instrução e julgamento presidida por Juiz Togado que colherá

as provas em audiência una, proferindo sentença.  

Tratando-se de pessoa jurídica, deverá estar representada pelo sócio que deverá trazer o

contrato social ou preposto devidamente credenciado pela respectiva carta (Art. 9 parágrafo 4º da

Lei 9.099/95) 
 

_____________________________________________________________ 
 

Advertências: 

1º Não comparecendo o demandado, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido o julgamento de Plano

(Art. 20 da Lei 9.099/95). 

2º Fica o réu ciente de que poderá trazer à audiência, em sua defesa, todas as provas disponíveis para demonstração de suas

alegações, tais como documental, fotográfica, testemunhal (no máximo de três testemunhas, indicadas até 05 dias antes da

audiência, se necessária a intimação, Art. 34 paragrafo 1o. e 2o. da Lei no. 9.099/95). Se necessária prova técnica, deverá

apresentar laudo particular ou orçamento, por descaber perícia em sede deste Juizado Cível. 

3º O comparecimento das partes é indispensável e nas causas de valor até 20 salários mínimos, a assistência de advogado não é

necessária. Nas reclamações de valor entre 20 e 40 salários mínimos, a assistência de advogado é obrigatória - Art. 9o. da Lei

9.099/95. 

4º Por se tratar de Processo Eletrônico e não tendo a parte ré realizado o cadastro presencial, o Advogado deverá

comparecer à serventia de origem do processo, a fim efetivar o referido cadastramento no Sistema. (ATO NORMATIVO TJ

Nº 30, de 07/12/2009). 

5º Fica a parte ré ciente de que deverá peticionar através do sistema de petição eletrônica disponível no sítio do TJ/RJ. Assim,

deverão ser juntados eletronicamente, os atos constitutivos, carta de preposto e instrumentos procuratórios até o início da

audiência de conciliação; e a contestação, bem como qualquer prova documental, até o início da Audiência de Instrução e

Julgamento, sob pena de revelia ¿ artigo 20 da Lei 9.099/95 c/c artigo 18 da Lei 11419/2006 c/c artigo 15, §§ 1º e 4º da Resolução





nº 16/2009 c/c artigo 6º Ato Executivo TJ nº 5877/2010. 
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Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 13/06/2019

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 13/06/2019

Data da Devolução 13/06/2019

Data do Despacho 13/06/2019

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não
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Fls.  
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral   
  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Valeria Pacha Bichara 

 
Em 13/06/2019 

 
 
 

Despacho               
 
Intime-se o Autor para que junte aos autos o documento de identificação com foto na forma 
legível, bem como o comprovante de residência em nome próprio no endereço alegado na Inicial, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.  
 

Rio de Janeiro, 13/06/2019. 
 
 

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Valeria Pacha Bichara 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4AHN.JD8V.L6NT.6UC2 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 13/06/2019





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Intime-se o Autor para que junte aos autos o documento de identificação com foto na forma 
legível, bem como o comprovante de residência em nome próprio no endereço alegado na Inicial, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Øþ

1195





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 24/06/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Intime-se o Autor para que junte aos autos o documento de identificação com foto na forma

legível, bem como o comprovante de residência em nome próprio no endereço alegado na

Inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 24/06/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 
 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, JUNTAR IDENTIDADE e COMPROVANTE DE RESIDENCIA. 

 

    Mister salientar que o Autor mora com 

seu pai, REGINAL DE CARVALHO (vide nome na identidade, ora 

juntada). Nesse sentido, o comprovante de Residência está 

em nome de seu pai). 

     
Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 24 de JUNHO de 2019 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 

















Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 26/06/2019

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 24/06/2019

Data da Devolução 26/06/2019

Data do Despacho 24/06/2019

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não
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Fls.  
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral   
  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Valeria Pacha Bichara 

 
Em 24/06/2019 

 
 
 

Despacho               
 
Por derradeira oportunidade, intime-se o Autor para que junte aos autos o comprovante de 
residência em seu nome ou uma declaração de residência, emitida por terceiro, atestando que 
reside no endereço do comprovante de fls. 42, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.  
 

Rio de Janeiro, 24/06/2019. 
 
 

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Valeria Pacha Bichara 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4JPK.NZVM.TL9I.57D2 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 26/06/2019





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2019.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Por derradeira oportunidade, intime-se o Autor para que junte aos autos o comprovante de 
residência em seu nome ou uma declaração de residência, emitida por terceiro, atestando que 
reside no endereço do comprovante de fls. 42, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Øþ

1195





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 30/06/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





_____________________________________   1 de 1   _____________________________________ 

MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 
 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, INFORMAR que o Autor mora com seu pai, REGINALDO 

DE CARVALHO (vide nome na identidade, ora juntada). Nesse 

sentido, o comprovante de Residência está em nome de seu 

pai). 

 

    Invoca o Autor, o PRINCÍPIO DO ACESSO A 

JUSTIÇA, vez que não dispõe de nenhum outro meio capaz de 

comprovar sua residência, já que os comprovantes de 

residência, estão todos em nome do pai. 

     
                    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2019 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 

 







Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 03/07/2019

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 01/07/2019

Data da Devolução 03/07/2019

Data da Sentença 01/07/2019

Tipo da Sentença Extinto o processo por ausência de pressupostos

processuais

Publicado no DO Não

Sentença Após o Recurso Sem valor líquido / Não se aplica
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Fls.  
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral   
  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Valeria Pacha Bichara 

 
Em 01/07/2019 

 
 
 

Sentença               
 
Ao Autor para que esclareça efetivamente aonde reside, visto que o endereço mencionado na 
inicial diverge daquele constante nos documentos apresentados às fls.17 e 42. Com o devido 
esclarecimento, deve juntar aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado (fatura de 
telefonia, ceg, cartão de crédito, extrato de banco, etc), cuja a expedição compreenda os últimos 
90 (noventa) dias, em seu próprio nome ou de terceiro que com o mesmo resida, caso em que, 
deverá juntar, inclusive, declaração de residência emitida pelo subscrito, acompanhada do 
respectivo documento de identificação.  
Cumpra-se no prazo de 72 horas, sob pena de extinção.  
 

Rio de Janeiro, 01/07/2019. 
 
 

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Valeria Pacha Bichara 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4E7V.XPZB.7RDU.WJD2 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 03/07/2019

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 03/07/2019

Data da Devolução 03/07/2019

Data do Despacho 03/07/2019

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Sim

Data do Expediente 04/07/2019
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Fls.  
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral   
  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Valeria Pacha Bichara 

 
Em 03/07/2019 

 
 
 

Despacho               
 
Torno sem efeito fls.51 eis que lançada equivocadamente. 
No mais, ao  Autor  para  que  esclareça  efetivamente  aonde  reside,  visto  que  o  
endereço  mencionado  na  
inicial  diverge  daquele  constante  nos  documentos  apresentados  às  fls.17  e  42.  
Com  o  devido  
esclarecimento, deve juntar aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado (fatura de  
telefonia, ceg, cartão de crédito, extrato de banco, etc), cuja a expedição compreenda os últimos  
90 (noventa) dias, em seu próprio nome ou de terceiro que com o mesmo resida, caso em que,  
deverá  juntar,  inclusive,  declaração  de  residência  emitida  pelo  subscrito,  
acompanhada  do  
respectivo documento de identificação.    
Cumpra-se no prazo de 72 horas, sob pena de extinção.  
 

Rio de Janeiro, 03/07/2019. 
 
 

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Valeria Pacha Bichara 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4D82.A974.NEZQ.XJD2 
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Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 03/07/2019





Poder Judiciário 

Rio de Janeiro 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2019. 

 

No. do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHORéu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDARéu:

HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO 

 

 

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 

 

 

Torno sem efeito fls.51 eis que lançada equivocadamente.No mais, ao Autor para que esclareça efetivamente aonde

reside, visto que o endereço mencionado na inicial diverge daquele constante nos documentos apresentados às

fls.17 e 42. Com o devido esclarecimento, deve juntar aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado

(fatura de telefonia, ceg, cartão de crédito, extrato de banco, etc), cuja a expedição compreenda os últimos 90

(noventa) dias, em seu próprio nome ou de terceiro que com o mesmo resida, caso em que, deverá juntar, inclusive,

declaração de residência emitida pelo subscrito, acompanhada do respectivo documento de identificação. Cumpra-se

no prazo de 72 horas, sob pena de extinção. 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 03/07/2019





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2019.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Torno sem efeito fls.51 eis que lançada equivocadamente.
No mais, ao  Autor  para  que  esclareça  efetivamente  aonde  reside,  visto  que  o  endereço  
mencionado  na 
inicial  diverge  daquele  constante  nos  documentos  apresentados  às  fls.17  e  42.  Com  o  
devido 
esclarecimento, deve juntar aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado (fatura de
telefonia, ceg, cartão de crédito, extrato de banco, etc), cuja a expedição compreenda os últimos 
90 (noventa) dias, em seu próprio nome ou de terceiro que com o mesmo resida, caso em que, 
deverá  juntar,  inclusive,  declaração  de  residência  emitida  pelo  subscrito,  acompanhada  do 
respectivo documento de identificação.   
Cumpra-se no prazo de 72 horas, sob pena de extinção.
Øþ

1195





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que o despacho abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 04/07/2019 e foi publicado em 08/07/2019 na(s) folha(s) 442/443 da edição: Ano 11 - n° 200 do

DJE. 

 

Proc. 0142130-44.2019.8.19.0001 - RODOLFO SILVA DE CARVALHO X KEROCASA COOPERATIVA

HABITACIONAL LTDA E OUTRO (Adv(s). Dr(a). DANIEL BARROS CELESTINO (OAB/RJ-166407), Dr(a).

DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS (OAB/RJ-168656)Despacho: Torno sem efeito fls.51 eis que lançada

equivocadamente.No mais, ao Autor para que esclareça efetivamente aonde reside, visto que o endereço

mencionado na inicial diverge daquele constante nos documentos apresentados às fls.17 e 42. Com o devido

esclarecimento, deve juntar aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado (fatura de telefonia, ceg,

cartão de crédito, extrato de banco, etc), cuja a expedição compreenda os últimos 90 (noventa) dias, em seu próprio

nome ou de terceiro que com o mesmo resida, caso em que, deverá juntar, inclusive, declaração de residência

emitida pelo subscrito, acompanhada do respectivo documento de identificação. Cumpra-se no prazo de 72 horas,

sob pena de extinção. 

 

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2019 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 08/07/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Por derradeira oportunidade, intime-se o Autor para que junte aos autos o comprovante de

residência em seu nome ou uma declaração de residência, emitida por terceiro, atestando que

reside no endereço do comprovante de fls. 42, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de

extinção.

 

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2019

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 15/07/2019

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





_____________________________________   1 de 1   _____________________________________ 

MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 
 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, EMENDAR A INICIAL para fazer constar o correto 

endereço da Parte Autora 

 

Est. Viegas 2019, casa 1 – Senador 

Camara - Rio de Janeiro / RJ – CEP 

23017-366 

 

    Informa, outrossim, que o Autor mora 

com seu pai, REGINALDO DE CARVALHO (vide nome na 

identidade, ora juntada). Nesse sentido, o comprovante de 

Residência está em nome de seu pai). 

 

    Invoca o Autor, o PRINCÍPIO DO ACESSO A 

JUSTIÇA, vez que não dispõe de nenhum outro meio capaz de 

comprovar sua residência, já que os comprovantes de 

residência, estão todos em nome do pai. 

 

    Termos em que,  

Pede deferimento, 

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2019 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 































Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz
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Fls.  
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral   
  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Valeria Pacha Bichara 

 
Em 15/07/2019 

 
 
 

Despacho               
 
Aguarde-se a audiência já designada.  
 

Rio de Janeiro, 15/07/2019. 
 
 

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Valeria Pacha Bichara 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 413E.TIYV.1DIF.61E2 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 15/07/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Torno sem efeito fls.51 eis que lançada equivocadamente.

No mais, ao  Autor  para  que  esclareça  efetivamente  aonde  reside,  visto  que  o  endereço

mencionado  na

inicial  diverge  daquele  constante  nos  documentos  apresentados  às  fls.17  e  42.  Com  o

devido

esclarecimento, deve juntar aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado (fatura

de

telefonia, ceg, cartão de crédito, extrato de banco, etc), cuja a expedição compreenda os

últimos

90 (noventa) dias, em seu próprio nome ou de terceiro que com o mesmo resida, caso em que,

deverá  juntar,  inclusive,  declaração  de  residência  emitida  pelo  subscrito,  acompanhada

do

respectivo documento de identificação.  

Cumpra-se no prazo de 72 horas, sob pena de extinção.

 

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2019

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 15/07/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Torno sem efeito fls.51 eis que lançada equivocadamente.

No mais, ao  Autor  para  que  esclareça  efetivamente  aonde  reside,  visto  que  o  endereço

mencionado  na

inicial  diverge  daquele  constante  nos  documentos  apresentados  às  fls.17  e  42.  Com  o

devido

esclarecimento, deve juntar aos autos qualquer documento apto a comprovar o alegado (fatura

de

telefonia, ceg, cartão de crédito, extrato de banco, etc), cuja a expedição compreenda os

últimos

90 (noventa) dias, em seu próprio nome ou de terceiro que com o mesmo resida, caso em que,

deverá  juntar,  inclusive,  declaração  de  residência  emitida  pelo  subscrito,  acompanhada

do

respectivo documento de identificação.  

Cumpra-se no prazo de 72 horas, sob pena de extinção.

 

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2019

Cartório do 7º Juizado Especial Cível
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2019.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Aguarde-se a audiência já designada.
Øþ
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Audi?cia: Concilia?o, Instru?o e Julgamento 

Atualizado em 18/07/2019

Data 18/07/2019 12:40 

Juiz(?a) Nelson Mendes da Silva 

Resultado Adiada - Aus?cia de Um dos R?s 

Personagens RODOLFO  SILVA  DE  CARVALHO  (Autor);
KEROCASA  COOPERATIVA  HABITACIONAL  LTDA
(R?);
HOMELAR  IMOVEIS  CONSULTORIA  IMOBILIARIA
LTDA-ME (R?); 
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cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001     Distribuído em: 13/06/2019 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Advogado: DANIEL BARROS CELESTINO (RJ166407)
Advogado: DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS (RJ168656)
           
Audiência : Conciliação, Instrução e Julgamento
Data da Audiência : 18/07/2019   

ASSENTADA

Em 18 de julho de 2019, às 12:40 horas, na sala de audiências do VII Juizado Especial
Cível da Capital, perante o Juiz Leigo Dr. Nelson Mendes da Silva, feito o pregão e aberta a audiência,
compareceu apenas a parte autora, devidamente representados. Ausentes os réus.

Compulsando os autos verifica-se que não há informação de retorno de A.R. quanto aos réus. Dessa
feita, a parte autora requer a certificação do retorno do A.R., caso tenho retornado positivo, requer a
decretação da revelia dos réus, caso contrário requer a renovação do ato citatório no mesmo endereço
por O.J.

Nada mais havendo, foi encerrada a presente às 13:10 hs, com o terceiro pregão.

Nelson Mendes da Silva
Juiz Leigo

Código de Autenticação: 4BR8.65RG.T44C.D6E2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Data: 18/07/2019 13:11:46
Local TJ-RJ
Motivo: Assinado por Nelson Mendes da Silva
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Data da Devolução 19/07/2019

Data do Despacho 18/07/2019

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente
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Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 18/07/2019

Despacho              

Certifique-se quanto aos ARs dos réus. 

Rio de Janeiro, 18/07/2019.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4ENI.K5Z5.D9SK.M6E2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Processo Eletrônico

          Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral

         

Atos Ordinatórios

CERTIFICO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HOUVE RETORNO DO AR.

Rio de Janeiro, 22/07/2019.

Audeci Fernandes Frieiro - Analista Judiciário - Matr. 01/14576
Øþ

738
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Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 22/07/2019

Despacho              

Redesigne-se data de audiência, citando os réus por OJA.
Intime-se. 

Rio de Janeiro, 22/07/2019.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4RVI.RI98.158W.JAE2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Poder Judiciário
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 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2019.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Redesigne-se data de audiência, citando os réus por OJA.
Intime-se.
Øþ
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MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001    Distribuído em: 13/06/2019 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Nome da Parte Ré : HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Local da Diligência : Avenida Rio Branco, nº 151 Sala 401 À 403 - CEP: 20040-006 - Centro - Rio de
Janeiro - RJ
Data da Audiência:  14/10/2019 - 14:40h 
Local da Audiência: Cartório do 7º Juizado Especial Cível - Sala de Audiências.

O  MM.  Juiz  de  Direito,  Dr.(a)  Valeria  Pacha  Bichara MANDA o  Oficial  de  Justiça
designado, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo supracitado dirigir-se ao local
indicado, ou onde lhe for apontado e proceder à  CITAÇÃO da parte ré para tomar conhecimento e
defender-se  do  presente  processo  e  INTIMAÇÃO para  comparecer  à  audiência  supra  mencionada,
podendo seguir-se imediatamente a audiência de instrução e julgamento, nela oferecendo defesa escrita
ou oral e produzindo provas, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelo(a) autor(a), nos termos e de acordo com as peças fielmente transcritas, que ficam integrando este
mandado. Que se cumpra na forma da lei. Eu, _______________ Leticia Anacleto - Estagiário - Matr.
12/28413 o digitei e eu, ________________ Rossana Dusi Vilela - Responsável pelo Expediente - Matr.
01/21460, o subscrevo.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2019.

Rossana Dusi Vilela Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21460
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Código de Autenticação: 4C2E.I1KS.JG9L.EEE2
Este código pode ser verificado em: (www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos)

ADVERTÊNCIAS:
1) Não comparecendo o demandado, pessoalmente, ou na hipótese de pessoa jurídica, através do representante legal ou preposto regularmente constituído, à
sessão de conciliação, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido o julgamento de plano (Art. 20 da Lei 9.099/95).
2) Fica o réu ciente de que poderá trazer à audiência de instrução e julgamento, em sua defesa, documentos e/ou até 03 testemunhas (indicá-las até 05 dias antes
da audiência, se necessária a intimação).
3) As partes deverão portar documento de identidade e CPF, se pessoa física, e cópia do ato constitutivo, se pessoa jurídica.

Resultado do mandado:

(    )POSITIVO        (    ) NEGATIVO DEFINITIVO             (    ) PARCIALMENTE CUMPRIDO
(    )NEGATIVO      (    ) DEVOLVIDO IRREGULAR           (    ) NEGATIVO INÉRCIA DA PARTE
(    )CANCELADO   (    ) CUMPRIDO COM RESSALVA     (    ) NEGATIVO PERICULOSIDADE
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Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 22/07/2019

Despacho              

Redesigne-se data de audiência, citando os réus por OJA.
Intime-se. 

Rio de Janeiro, 22/07/2019.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4RVI.RI98.158W.JAE2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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MERITÍSSIMO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RODOLFO SILVA DE CARVALHO, brasileiro, 

casado, portador da Cédula de Identidade RG sob N.º 

213281967, e inscrito no CPF/MF sob N.º 058.695.617-44, 

domiciliado na Rua das Flores, 123 – Campo Grande – Rio de 

Janeiro / RJ, local que indica para efeito do art. 39,I do 

CPC, vem, por seu advogado, propor:

AÇÃO JUDICIAL

em face de KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Rio 

Branco, Nº 151, sala 401 à 403 – Centro – Rio de Janeiro / 

RJ - CEP 20040-006, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 

10.657.514/0001-78, e HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida à Avenida Rio Branco, Nº 151, sala 401 à 403 – 

Centro – Rio de Janeiro / RJ - CEP 20040-006, inscrita no 

CNPJ/MF sob N.º 06.293.210/0001-00, pelos seguintes fatos e 

fundamentos que doravante passa a expor:

DAS PUBLICAÇÕES
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Inicialmente requer que todas as 
publicações na Imprensa Oficial sejam feitas em nome do Dr. 
DANIEL BARROS CELESTINO, inscrito na OAB/RJ sob o Nº. 
166.407 e Dr. DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS, inscrito na 
OAB/RJ sob o Nº. 168.656.

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer a concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça, com fulcro na lei 1.060/50, face à 

falta de idoneidade financeira da parte Autora para arcar 

com as custas judiciais, tendo em vista que percebe 

mensalmente a importância estritamente necessária aos 

custeios de suas despesas e encargos familiares, 

demonstrando, portanto, sua hipossuficiência.

Em anexo, consta DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA, sendo bastante para obtenção do 

benefício, consoante a Lei 7.115/83, haja vista que a parte 

Autora é isenta do Recolhimento de Imposto de Renda.

II – DOS FATOS:

01. Cuida-se de uma relação 

consumeirista, em que a parte Autora contratou os serviços 

da Instituição Ré, ora Fornecedora, para aquisição de 

Crédito para compra da Casa Própria.

02. A parte Autora viu um anúncio da 

Empresa Ré pelo JORNAL, o qual ofertava a liberação de 

Crédito para Aquisição do Sonho da Casa Própria, sem 

comprovação de renda. Pela proposta da Empresa Ré, era 
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notório que se tratava de um FINANCIAMENTO, pelo qual o 

interessado dava uma entrada e pagava diversas prestações, 

a fim de sair do Aluguel.

03. A publicidade no JORNAL, promovida 

pela Empresa Ré, não informava que era um Consórcio, ou um 

Sorteio. Ao contrário, era latente a aparência de 

FINANCIAMENTO DA CASA PRÓPRIA, com os atrativos de ser mais 

fácil a liberação do Crédito.

04. Calcado nas informações expurgadas 

pela Publicidade, no dia 16.01.2019, a parte Autora se 

dirigiu a uma Filial da Empresa Ré, a fim de buscar 

informações sobre o FINANCIAMENTO.

05. Assim, a parte Autora teve a 

oportunidade de conhecer a Empresa Ré, através da preposta 

LETICIA, que informou a parte Autora que se este fechasse o 

Negócio naquele mesmo dia, pagando o importe de R$ 5.500,00 

mais a primeira parcela de R$ 369,93, teria a oportunidade 

de receber seu Crédito para a Aquisição da Casa Própria, no 

PRAZO MÁXIMO DE 2 MESES, no valor total de R$ 110.000,00. 

As demais parcelas - no mesmo valor da primeira - SERIAM 

PAGAS QUANDO A PARTE AUTORA ESTIVESSE NO IMÓVEL

06. Segundo a vendedora cuidava-se de 

um FINANCIAMENTO DE 100% DO IMÓVEL. E tais palavras eram 

fortalecidas pelos folders e banners com emblemas da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL – CEF, que cercavam o local.
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07. A consultora além de garantir um 

prazo de 2 MESES para liberação do crédito, chegou ao cume 

de afirmar que só receberia a sua comissão, quando da 

liberação do Crédito da parte Autora. Assim, a parte Autora 

ficou persuadido pelas palavras da vendedora, que a todo 

momento mostrava fotos de Imóveis e, avultava, que a 

Empresa Ré tinha grande prestígio no mercado.

08. A parte Autora sacou de sua Conta 

Poupança todos os valores que juntara até o momento, com 

grande suor de seu labor, e ainda, pegou uma parte do valor 

emprestado, a fim de quitar o SINAL DE R$ 5.869,93 (cinco 

mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e três 

centavos).

09. É de bom alvitre salientar que 

somente após o pagamento do SINAL é que a parte Autora teve 

acesso ao Contrato, Estatuto e demais documentos de 

liberação de Crédito.

10. Nesse sentido, quando a parte 

Autora teve acesso aos Instrumentos do Negócio Jurídico, a 

preposta explicava em suas palavras as cláusulas 

contratuais. Nesse momento, a parte Autora, surpreso, 

questionou o fato de o contrato falar em ‘SORTEIO’ e ‘FAIXA 

DE PONTUAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO’. Atendente, 

juntamente com o gerente, mais uma vez expeliu a dúvida 

aduzindo categoricamente: “ISSO É UMA MERA FORMALIDADE, MAS 

NÃO SE APLICA A VOCÊ! PODE FICAR DESPREOCUPADO!”.
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11. A parte Autora, imbuído pela 

felicidade de lograr um Crédito de Imóvel para a 

permanência de seu cônjuge e filhos, e, mormente, pelas 

palavras persuadíveis da preposta, assinou o contrato, 

afastada qualquer dúvida sobre a credibilidade da Ré.

 

12. Ademais, fora dito pelo preposto, 

que quando a parte Autora recebesse uma ligação da Empresa 

Ré, para confirmação de dados, era para responder ‘sim’ a 

todos os questionamentos, pois tais respostas facilitariam 

a liberação do crédito. Concluído o Negócio Jurídico, a 

parte Autora começou a procurar Imóveis Residenciais para 

apresentar à Empresa Ré, já que, conforme prometido, seria 

liberado o Crédito em pelo menos 2 (dois) meses.

13. DEPOIS DE JÁ TER A ENTRADA E 

PARCELAS, a parte Autora procurou a Empresa Ré. Todavia, a 

resposta fora negativa a sua pretensão. Ao contrário do 

ofertado, a Empresa Ré se negava a liberar o Crédito 

Imobiliário. Atendente e gerente, contradizendo suas 

próprias palavras, agora afirmavam que a parte Autora tinha 

que pagar ‘n’ prestações, e só após, poderia participar de 

um sorteio.

14. A parte Autora tentou repetidas 

vezes REAVER OS VALORES PAGOS, o que foi frontalmente 

repelido pelos Prepostos da Empresa Ré.

15. Dessa forma, a parte Autora 

verificou a má-fé da Empresa Ré que lhe fizera uma 
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propaganda enganosa, de forma que, se soubesse que se 

tratava de um sorteio, não teria celebrado o Negócio 

Jurídico. Em tempos hodiernos, a parte Autora se mantém 

frustrada, pagando aluguel de uma casa, com seu cônjuge e 

filhos.

16. Diante desses descumprimentos dos 

preceitos básicos da lei consumeirista, surge o Interesse-

Necessidade de se buscar a Tutela Jurisdicional para 

resolução da problemática.

III - DO DIREITO

17. Com efeito, cuida-se de uma RELAÇÃO 

DE CONSUMO, em que a Empresa Ré é a fornecedora e lesionou 

o autor-consumidor, não oferecendo o serviço que prometera. 

É de bom alvitre consignar que, a despeito da Instituição 

Ré ter natureza jurídica de COOPERATIVA, ainda assim, as 

regras do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR são aplicáveis, 

posto que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2o c/c 17 c/c 29 da Lei 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito 

do art. 3o do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor.

18. Ab initio, avulta consignar que o 

Juizado Especial Cível é competente para conhecer da 

presente lide, eis que no tocante a Competência pelo Valor 

da Causa, em sede de Juizado, deve seguir a pretensão 
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econômica objeto da lide – e não a regra geral do Processo 

Civil, pelo qual o valor da Causa deva ser o valor do 

Contrato. Pelo rito sumaríssimo, destarte, impõe-se que o 

valor da causa deve seguir o somatório do Dano Moral com o 

Dano Material, ou seja, a pretensão econômica buscada, em 

detrimento do valor do contrato. Tal entendimento tem 

argúcia no Enunciado 2.3.3, do Aviso TJ N.º 23, de 

02.07.2008, senão vejamos:

“2.3.3 - O VALOR DA CAUSA deve 

corresponder ao benefício econômico 

pretendido pela autora, no momento da 

propositura da ação, independentemente 

do valor do contrato, mesmo quando o 

litígio tenha por objeto a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão de negócio jurídico”.

(Grifos Apostos)

19. Por todo o exposto, deve o Negócio 

Jurídico ser DECLARADO EXTINTO / RESCINDIDO. A um porque a 

parte Autora não tem mais interesse em continuar com o 

Negócio Jurídico – inteligência do Princípio da Confiança. 

A dois porque houve uma alteração unilateral do contrato, 

por parte do Réu, sem o consentimento da Parte Autora, 

ferindo a pacta sunt servanda. A três porque o Réu não 

adimpliu com sua obrigação contratual, não podendo requerer 

o cumprimento pela parte Autora – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO 

CUMPRIDO. A quatro pela publicidade enganosa por omissão, 

que não fora clara, ostensiva e suficientemente precisa, 
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induzindo o consumidor pensar que era um FINANCIAMENTO, 

QUANDO NA VERDADE É UM CONSÓRCIO – VIDE JORNAL EM ANEXO. A 

cinco porque ninguém pode ser compelido a permanecer 

associado – inteligência constitucional. A seis porque o 

Negócio Jurídico em comento está viciado por ERRO e DOLO.

20. Avulta, ainda, consignar que 

estando o Negócio Jurídico em comento viciado por ERRO e 

DOLO, gera, conseqüentemente, a anulação do NEGÓCIO 

JURÍDICO. O ERRO está basilado na publicidade do Jornal que 

não mostra a natureza jurídica de Consórcio e Sorteio. Por 

tal prisma, a parte Autora ao celebrar o Negócio Jurídico 

declarou uma vontade emanada de ERRO SUBSTANCIAL à natureza 

do negócio e ao objeto principal. Ademais, o único e 

principal MOTIVO da celebração do Negócio Jurídico, foi o 

fato de se tratar de um suposto FINANCIAMENTO. Caso 

soubesse que era um Consórcio / Sorteio, não celebraria o 

Negócio Jurídico.

21. Quanto ao DOLO é possível 

visualizar que houve um silêncio intencional da Empresa Ré 

a respeito de fato ignorado pela parte autora, ou seja, A 

NATUREZA JURÍDICA DE SORTEIO / CONSÓRCIO. Tal má-fé 

consubstancia o DOLO POR OMISSÃO.

22. No caso epigrafado, a parte Autora 

pagou indevidamente R$ 5.869,93 (cinco mil, oitocentos e 

sessenta e nove reais e noventa e três centavos). EIS O 

DANO MATERIAL.
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23 – No que tange ao DANO MORAL é 

evidente e, segundo a mais autorizada doutrina e 

jurisprudencia, precipuamente o entendimento o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, em casos como este não 

precisa ser provado, pois decorre IN RE IPSA.

24. O caso em comento representa um 

golpe mortal aos Direitos da Personalidade da parte Autora. 

Explica-se: A aquisição da Casa Própria é hoje o maior 

sonho do brasileiro. A Empresa Ré não vende apenas um 

serviço comum de crédito. Com efeito, a Instituição Ré 

vende um sonho. A publicidade se pauta nisso: O “Sonho da 

Casa Própria”, “Saia do Aluguel”, “Sem comprovação de 

renda”, “Sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito”, 

“Sem juros”, “Financiamos 100% do Imóvel”.

25. Na avaliação do quantum debeatur 

para o arbitramento do dano moral, deve ser levado em conta 

a frustração que a parte Autora teve. Não estamos falando 

de mero aborrecimento por descumprimento contratual. 

Estamos falando de falha na expectativa da casa própria. 

Estamos falando de um chefe de família que olhará para seus 

filhos com olhar de fracasso, posto que não logrou êxito em 

sua busca pelo seu grande sonho: A CASA PRÓPRIA!

26. Portanto, deve ser arbitrado o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais, evitando-se, à evidência, o 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, posto que será por um lado 

SATISFATIVO aos danos a honra subjetiva e objetiva da parte 
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Autora e por outro servirá de caráter PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO, capaz de produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

27. Em apertada síntese: LESÃO AO 

PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – 

PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO – VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO – 

EXTINÇÃO DO CONTRATO – PACTA SUNT SERVANDA – ALTERAÇÃO 

UNILATERAL - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – PUBLICIDADE 

ENGANOSA – ERRO / DOLO OMISSIVO - DANO MATERIAL – REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA.

IV - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

28. Apesar do vasto conjunto 

probatório reunido pela parte autora, apto a comprovar 

cabalmente sua pretensão, considerando a incidência e 

submissão da ré à disciplina do Código de Defesa do 

Consumidor, resta indiscutível a aplicação, no caso em 

tela, do instituto da inversão do ônus da prova, prevista 

no art. 6º, inciso VIII do referido compêndio legislativo.

29. Os requisitos para se deferir a 

inversão do ônus da prova, quais sejam, hipossuficiência e 

verossimilhança das alegações se fazem presentes, motivo 

pelo qual deve ser invertido o benefício pleiteado.

30. A verossimilhança está comprovada 

através dos indícios apresentados nessa exordial e a 

hipossuficiência é evidente, tendo em vista que a ré possui 
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maiores condições técnicas de trazer aos autos elementos 

fundamentais para a resolução da lide.

31. Nesse sentido, resta 

inexoravelmente a inversão OPE JUDICIS.

V - DO PEDIDO

32. Diante dos fatos e fundamentos 

expostos nesta peça vestibular, requer a parte Autora:

a) A citação da Ré, para, querendo, 

responder ao pedido da peça exordial, sob pena de revelia e 

de confissão quanto à matéria de fato, de acordo com o art. 

319 do CPC e art. 20 da lei 9.099/95;

b) O Benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, de acordo com a Lei 1.060/50, em seu 

art. 4º, por não poder a parte Autora arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua 

família;

c) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, 

para DECLARAR RESCINDIDO todo o Negócio Jurídico, e, por 

conseguinte, o cancelamento da cobrança mensal, sob pena de 

multa a ser arbitrada, por novas cobranças;

d) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, 

CONDENANDO os RÉUS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento, a título 

de indenização por Danos Materiais, de R$ 5.869,93 (cinco 
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mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e três 

centavos) – DEVENDO SER ATUALIZADO (JUROS E 

CORREÇÃO) DESDE O DESEMBOLSO – súmula 43 do 

STJ;

e) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, 

CONDENANDO os RÉUS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento, a título 

de indenização por Danos Morais, de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) – DEVENDO SER ATUALIZADO (JUROS E 

CORREÇÃO) DESDE A CITAÇÃO;

f) Seja invertido o ônus da prova, na 

forma do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que presentes os requisitos autorizadores.

g) Seja condenada a ré a pagar as 

custas processuais e os honorários advocatícios.

33. Protesta, ainda, a parte Autora, 

por todos os meios de provas em direito admitidas, tais 

como documental superveniente, testemunhal e depoimento 

pessoal do representante legal da ré.

34. Dá-se a causa o valor de R$ 

15.869,93 (quinze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 

noventa e três centavos).

Termos em que, 
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Espera o deferimento,

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2019

DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS

OAB/RJ – 168.656

DANIEL BARROS CELESTINO
OAB/RJ - 166.407
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MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001    Distribuído em: 13/06/2019 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Nome da Parte Ré : KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Local da Diligência : Avenida Rio Branco, nº 151 Sala 401 À 403 - CEP: 20040-006 - Centro - Rio de
Janeiro - RJ
Data da Audiência:  14/10/2019 - 14:40h 
Local da Audiência: Cartório do 7º Juizado Especial Cível - Sala de Audiências.

O  MM.  Juiz  de  Direito,  Dr.(a)  Valeria  Pacha  Bichara MANDA o  Oficial  de  Justiça
designado, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo supracitado dirigir-se ao local
indicado, ou onde lhe for apontado e proceder à  CITAÇÃO da parte ré para tomar conhecimento e
defender-se  do  presente  processo  e  INTIMAÇÃO para  comparecer  à  audiência  supra  mencionada,
podendo seguir-se imediatamente a audiência de instrução e julgamento, nela oferecendo defesa escrita
ou oral e produzindo provas, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelo(a) autor(a), nos termos e de acordo com as peças fielmente transcritas, que ficam integrando este
mandado. Que se cumpra na forma da lei. Eu, _______________ Leticia Anacleto - Estagiário - Matr.
12/28413 o digitei e eu, ________________ Rossana Dusi Vilela - Responsável pelo Expediente - Matr.
01/21460, o subscrevo.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2019.

Rossana Dusi Vilela Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21460
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Código de Autenticação: 4TZ7.3IRQ.5GES.EEE2
Este código pode ser verificado em: (www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos)

ADVERTÊNCIAS:
1)  Não  comparecendo  o  demandado,  pessoalmente,  ou  na  hipótese  de  pessoa  jurídica,  através  do  representante  legal  ou  preposto
regularmente constituído, à sessão de conciliação, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido o julgamento de
plano (Art. 20 da Lei 9.099/95).
2) Fica o réu ciente de que poderá trazer à audiência de instrução e julgamento, em sua defesa, documentos e/ou até 03 testemunhas
(indicá-las até 05 dias antes da audiência, se necessária a intimação).
3) As partes deverão portar documento de identidade e CPF, se pessoa física, e cópia do ato constitutivo, se pessoa jurídica.

Resultado do mandado:

(    )POSITIVO        (    ) NEGATIVO DEFINITIVO             (    ) PARCIALMENTE CUMPRIDO
(    )NEGATIVO      (    ) DEVOLVIDO IRREGULAR           (    ) NEGATIVO INÉRCIA DA PARTE
(    )CANCELADO   (    ) CUMPRIDO COM RESSALVA     (    ) NEGATIVO PERICULOSIDADE
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Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 22/07/2019

Despacho              

Redesigne-se data de audiência, citando os réus por OJA.
Intime-se. 

Rio de Janeiro, 22/07/2019.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4RVI.RI98.158W.JAE2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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MERITÍSSIMO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RODOLFO SILVA DE CARVALHO, brasileiro, 

casado, portador da Cédula de Identidade RG sob N.º 

213281967, e inscrito no CPF/MF sob N.º 058.695.617-44, 

domiciliado na Rua das Flores, 123 – Campo Grande – Rio de 

Janeiro / RJ, local que indica para efeito do art. 39,I do 

CPC, vem, por seu advogado, propor:

AÇÃO JUDICIAL

em face de KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Rio 

Branco, Nº 151, sala 401 à 403 – Centro – Rio de Janeiro / 

RJ - CEP 20040-006, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 

10.657.514/0001-78, e HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida à Avenida Rio Branco, Nº 151, sala 401 à 403 – 

Centro – Rio de Janeiro / RJ - CEP 20040-006, inscrita no 

CNPJ/MF sob N.º 06.293.210/0001-00, pelos seguintes fatos e 

fundamentos que doravante passa a expor:

DAS PUBLICAÇÕES
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Inicialmente requer que todas as 
publicações na Imprensa Oficial sejam feitas em nome do Dr. 
DANIEL BARROS CELESTINO, inscrito na OAB/RJ sob o Nº. 
166.407 e Dr. DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS, inscrito na 
OAB/RJ sob o Nº. 168.656.

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer a concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça, com fulcro na lei 1.060/50, face à 

falta de idoneidade financeira da parte Autora para arcar 

com as custas judiciais, tendo em vista que percebe 

mensalmente a importância estritamente necessária aos 

custeios de suas despesas e encargos familiares, 

demonstrando, portanto, sua hipossuficiência.

Em anexo, consta DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA, sendo bastante para obtenção do 

benefício, consoante a Lei 7.115/83, haja vista que a parte 

Autora é isenta do Recolhimento de Imposto de Renda.

II – DOS FATOS:

01. Cuida-se de uma relação 

consumeirista, em que a parte Autora contratou os serviços 

da Instituição Ré, ora Fornecedora, para aquisição de 

Crédito para compra da Casa Própria.

02. A parte Autora viu um anúncio da 

Empresa Ré pelo JORNAL, o qual ofertava a liberação de 

Crédito para Aquisição do Sonho da Casa Própria, sem 

comprovação de renda. Pela proposta da Empresa Ré, era 
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notório que se tratava de um FINANCIAMENTO, pelo qual o 

interessado dava uma entrada e pagava diversas prestações, 

a fim de sair do Aluguel.

03. A publicidade no JORNAL, promovida 

pela Empresa Ré, não informava que era um Consórcio, ou um 

Sorteio. Ao contrário, era latente a aparência de 

FINANCIAMENTO DA CASA PRÓPRIA, com os atrativos de ser mais 

fácil a liberação do Crédito.

04. Calcado nas informações expurgadas 

pela Publicidade, no dia 16.01.2019, a parte Autora se 

dirigiu a uma Filial da Empresa Ré, a fim de buscar 

informações sobre o FINANCIAMENTO.

05. Assim, a parte Autora teve a 

oportunidade de conhecer a Empresa Ré, através da preposta 

LETICIA, que informou a parte Autora que se este fechasse o 

Negócio naquele mesmo dia, pagando o importe de R$ 5.500,00 

mais a primeira parcela de R$ 369,93, teria a oportunidade 

de receber seu Crédito para a Aquisição da Casa Própria, no 

PRAZO MÁXIMO DE 2 MESES, no valor total de R$ 110.000,00. 

As demais parcelas - no mesmo valor da primeira - SERIAM 

PAGAS QUANDO A PARTE AUTORA ESTIVESSE NO IMÓVEL

06. Segundo a vendedora cuidava-se de 

um FINANCIAMENTO DE 100% DO IMÓVEL. E tais palavras eram 

fortalecidas pelos folders e banners com emblemas da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL – CEF, que cercavam o local.
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07. A consultora além de garantir um 

prazo de 2 MESES para liberação do crédito, chegou ao cume 

de afirmar que só receberia a sua comissão, quando da 

liberação do Crédito da parte Autora. Assim, a parte Autora 

ficou persuadido pelas palavras da vendedora, que a todo 

momento mostrava fotos de Imóveis e, avultava, que a 

Empresa Ré tinha grande prestígio no mercado.

08. A parte Autora sacou de sua Conta 

Poupança todos os valores que juntara até o momento, com 

grande suor de seu labor, e ainda, pegou uma parte do valor 

emprestado, a fim de quitar o SINAL DE R$ 5.869,93 (cinco 

mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e três 

centavos).

09. É de bom alvitre salientar que 

somente após o pagamento do SINAL é que a parte Autora teve 

acesso ao Contrato, Estatuto e demais documentos de 

liberação de Crédito.

10. Nesse sentido, quando a parte 

Autora teve acesso aos Instrumentos do Negócio Jurídico, a 

preposta explicava em suas palavras as cláusulas 

contratuais. Nesse momento, a parte Autora, surpreso, 

questionou o fato de o contrato falar em ‘SORTEIO’ e ‘FAIXA 

DE PONTUAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO’. Atendente, 

juntamente com o gerente, mais uma vez expeliu a dúvida 

aduzindo categoricamente: “ISSO É UMA MERA FORMALIDADE, MAS 

NÃO SE APLICA A VOCÊ! PODE FICAR DESPREOCUPADO!”.
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11. A parte Autora, imbuído pela 

felicidade de lograr um Crédito de Imóvel para a 

permanência de seu cônjuge e filhos, e, mormente, pelas 

palavras persuadíveis da preposta, assinou o contrato, 

afastada qualquer dúvida sobre a credibilidade da Ré.

 

12. Ademais, fora dito pelo preposto, 

que quando a parte Autora recebesse uma ligação da Empresa 

Ré, para confirmação de dados, era para responder ‘sim’ a 

todos os questionamentos, pois tais respostas facilitariam 

a liberação do crédito. Concluído o Negócio Jurídico, a 

parte Autora começou a procurar Imóveis Residenciais para 

apresentar à Empresa Ré, já que, conforme prometido, seria 

liberado o Crédito em pelo menos 2 (dois) meses.

13. DEPOIS DE JÁ TER A ENTRADA E 

PARCELAS, a parte Autora procurou a Empresa Ré. Todavia, a 

resposta fora negativa a sua pretensão. Ao contrário do 

ofertado, a Empresa Ré se negava a liberar o Crédito 

Imobiliário. Atendente e gerente, contradizendo suas 

próprias palavras, agora afirmavam que a parte Autora tinha 

que pagar ‘n’ prestações, e só após, poderia participar de 

um sorteio.

14. A parte Autora tentou repetidas 

vezes REAVER OS VALORES PAGOS, o que foi frontalmente 

repelido pelos Prepostos da Empresa Ré.

15. Dessa forma, a parte Autora 

verificou a má-fé da Empresa Ré que lhe fizera uma 
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propaganda enganosa, de forma que, se soubesse que se 

tratava de um sorteio, não teria celebrado o Negócio 

Jurídico. Em tempos hodiernos, a parte Autora se mantém 

frustrada, pagando aluguel de uma casa, com seu cônjuge e 

filhos.

16. Diante desses descumprimentos dos 

preceitos básicos da lei consumeirista, surge o Interesse-

Necessidade de se buscar a Tutela Jurisdicional para 

resolução da problemática.

III - DO DIREITO

17. Com efeito, cuida-se de uma RELAÇÃO 

DE CONSUMO, em que a Empresa Ré é a fornecedora e lesionou 

o autor-consumidor, não oferecendo o serviço que prometera. 

É de bom alvitre consignar que, a despeito da Instituição 

Ré ter natureza jurídica de COOPERATIVA, ainda assim, as 

regras do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR são aplicáveis, 

posto que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2o c/c 17 c/c 29 da Lei 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito 

do art. 3o do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor.

18. Ab initio, avulta consignar que o 

Juizado Especial Cível é competente para conhecer da 

presente lide, eis que no tocante a Competência pelo Valor 

da Causa, em sede de Juizado, deve seguir a pretensão 
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econômica objeto da lide – e não a regra geral do Processo 

Civil, pelo qual o valor da Causa deva ser o valor do 

Contrato. Pelo rito sumaríssimo, destarte, impõe-se que o 

valor da causa deve seguir o somatório do Dano Moral com o 

Dano Material, ou seja, a pretensão econômica buscada, em 

detrimento do valor do contrato. Tal entendimento tem 

argúcia no Enunciado 2.3.3, do Aviso TJ N.º 23, de 

02.07.2008, senão vejamos:

“2.3.3 - O VALOR DA CAUSA deve 

corresponder ao benefício econômico 

pretendido pela autora, no momento da 

propositura da ação, independentemente 

do valor do contrato, mesmo quando o 

litígio tenha por objeto a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão de negócio jurídico”.

(Grifos Apostos)

19. Por todo o exposto, deve o Negócio 

Jurídico ser DECLARADO EXTINTO / RESCINDIDO. A um porque a 

parte Autora não tem mais interesse em continuar com o 

Negócio Jurídico – inteligência do Princípio da Confiança. 

A dois porque houve uma alteração unilateral do contrato, 

por parte do Réu, sem o consentimento da Parte Autora, 

ferindo a pacta sunt servanda. A três porque o Réu não 

adimpliu com sua obrigação contratual, não podendo requerer 

o cumprimento pela parte Autora – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO 

CUMPRIDO. A quatro pela publicidade enganosa por omissão, 

que não fora clara, ostensiva e suficientemente precisa, 





_____________________________________   8 de 14   _____________________________________

induzindo o consumidor pensar que era um FINANCIAMENTO, 

QUANDO NA VERDADE É UM CONSÓRCIO – VIDE JORNAL EM ANEXO. A 

cinco porque ninguém pode ser compelido a permanecer 

associado – inteligência constitucional. A seis porque o 

Negócio Jurídico em comento está viciado por ERRO e DOLO.

20. Avulta, ainda, consignar que 

estando o Negócio Jurídico em comento viciado por ERRO e 

DOLO, gera, conseqüentemente, a anulação do NEGÓCIO 

JURÍDICO. O ERRO está basilado na publicidade do Jornal que 

não mostra a natureza jurídica de Consórcio e Sorteio. Por 

tal prisma, a parte Autora ao celebrar o Negócio Jurídico 

declarou uma vontade emanada de ERRO SUBSTANCIAL à natureza 

do negócio e ao objeto principal. Ademais, o único e 

principal MOTIVO da celebração do Negócio Jurídico, foi o 

fato de se tratar de um suposto FINANCIAMENTO. Caso 

soubesse que era um Consórcio / Sorteio, não celebraria o 

Negócio Jurídico.

21. Quanto ao DOLO é possível 

visualizar que houve um silêncio intencional da Empresa Ré 

a respeito de fato ignorado pela parte autora, ou seja, A 

NATUREZA JURÍDICA DE SORTEIO / CONSÓRCIO. Tal má-fé 

consubstancia o DOLO POR OMISSÃO.

22. No caso epigrafado, a parte Autora 

pagou indevidamente R$ 5.869,93 (cinco mil, oitocentos e 

sessenta e nove reais e noventa e três centavos). EIS O 

DANO MATERIAL.
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23 – No que tange ao DANO MORAL é 

evidente e, segundo a mais autorizada doutrina e 

jurisprudencia, precipuamente o entendimento o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, em casos como este não 

precisa ser provado, pois decorre IN RE IPSA.

24. O caso em comento representa um 

golpe mortal aos Direitos da Personalidade da parte Autora. 

Explica-se: A aquisição da Casa Própria é hoje o maior 

sonho do brasileiro. A Empresa Ré não vende apenas um 

serviço comum de crédito. Com efeito, a Instituição Ré 

vende um sonho. A publicidade se pauta nisso: O “Sonho da 

Casa Própria”, “Saia do Aluguel”, “Sem comprovação de 

renda”, “Sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito”, 

“Sem juros”, “Financiamos 100% do Imóvel”.

25. Na avaliação do quantum debeatur 

para o arbitramento do dano moral, deve ser levado em conta 

a frustração que a parte Autora teve. Não estamos falando 

de mero aborrecimento por descumprimento contratual. 

Estamos falando de falha na expectativa da casa própria. 

Estamos falando de um chefe de família que olhará para seus 

filhos com olhar de fracasso, posto que não logrou êxito em 

sua busca pelo seu grande sonho: A CASA PRÓPRIA!

26. Portanto, deve ser arbitrado o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais, evitando-se, à evidência, o 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, posto que será por um lado 

SATISFATIVO aos danos a honra subjetiva e objetiva da parte 
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Autora e por outro servirá de caráter PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO, capaz de produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

27. Em apertada síntese: LESÃO AO 

PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – 

PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO – VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO – 

EXTINÇÃO DO CONTRATO – PACTA SUNT SERVANDA – ALTERAÇÃO 

UNILATERAL - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – PUBLICIDADE 

ENGANOSA – ERRO / DOLO OMISSIVO - DANO MATERIAL – REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA.

IV - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

28. Apesar do vasto conjunto 

probatório reunido pela parte autora, apto a comprovar 

cabalmente sua pretensão, considerando a incidência e 

submissão da ré à disciplina do Código de Defesa do 

Consumidor, resta indiscutível a aplicação, no caso em 

tela, do instituto da inversão do ônus da prova, prevista 

no art. 6º, inciso VIII do referido compêndio legislativo.

29. Os requisitos para se deferir a 

inversão do ônus da prova, quais sejam, hipossuficiência e 

verossimilhança das alegações se fazem presentes, motivo 

pelo qual deve ser invertido o benefício pleiteado.

30. A verossimilhança está comprovada 

através dos indícios apresentados nessa exordial e a 

hipossuficiência é evidente, tendo em vista que a ré possui 
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maiores condições técnicas de trazer aos autos elementos 

fundamentais para a resolução da lide.

31. Nesse sentido, resta 

inexoravelmente a inversão OPE JUDICIS.

V - DO PEDIDO

32. Diante dos fatos e fundamentos 

expostos nesta peça vestibular, requer a parte Autora:

a) A citação da Ré, para, querendo, 

responder ao pedido da peça exordial, sob pena de revelia e 

de confissão quanto à matéria de fato, de acordo com o art. 

319 do CPC e art. 20 da lei 9.099/95;

b) O Benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, de acordo com a Lei 1.060/50, em seu 

art. 4º, por não poder a parte Autora arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua 

família;

c) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, 

para DECLARAR RESCINDIDO todo o Negócio Jurídico, e, por 

conseguinte, o cancelamento da cobrança mensal, sob pena de 

multa a ser arbitrada, por novas cobranças;

d) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, 

CONDENANDO os RÉUS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento, a título 

de indenização por Danos Materiais, de R$ 5.869,93 (cinco 
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mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e três 

centavos) – DEVENDO SER ATUALIZADO (JUROS E 

CORREÇÃO) DESDE O DESEMBOLSO – súmula 43 do 

STJ;

e) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, 

CONDENANDO os RÉUS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento, a título 

de indenização por Danos Morais, de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) – DEVENDO SER ATUALIZADO (JUROS E 

CORREÇÃO) DESDE A CITAÇÃO;

f) Seja invertido o ônus da prova, na 

forma do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que presentes os requisitos autorizadores.

g) Seja condenada a ré a pagar as 

custas processuais e os honorários advocatícios.

33. Protesta, ainda, a parte Autora, 

por todos os meios de provas em direito admitidas, tais 

como documental superveniente, testemunhal e depoimento 

pessoal do representante legal da ré.

34. Dá-se a causa o valor de R$ 

15.869,93 (quinze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 

noventa e três centavos).

Termos em que, 
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Espera o deferimento,

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2019

DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS

OAB/RJ – 168.656

DANIEL BARROS CELESTINO
OAB/RJ - 166.407
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2019.

No. do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

CERTIFICO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HOUVE RETORNO DO AR.
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 29/07/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Aguarde-se a audiência já designada.

 

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2019

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 05/08/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Redesigne-se data de audiência, citando os réus por OJA.

Intime-se.

 

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2019

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 05/08/2019, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

CERTIFICO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HOUVE RETORNO DO AR.

 

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2019

Cartório do 7º Juizado Especial Cível
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Mandados das Varas Cív/empr/reg. Pub da Capital

Comarca da Capital
Cartório do 7º Juizado Especial Cível
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001
Mandado: 2019064006
Documento: 944/2019/MND

                                       CERTIDÃO POSITIVA - PESSOA JURÍDICA

Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, nesta data, às 17:00, compareci ao

seguinte endereço: o indicado, onde, preenchidas as formalidades legais, citei e intimei

o(a) Homelar Imoveis Consultoria Imobiliaria Ltda-me, na pessoa do(a) Sr. SÉRGIO

PEREIRA PARENTE DE SOUZA, Diretor que informou possuir poderes para receber o

mandado,  ato contínuo recebeu a contrafé e exarou o ciente. Dou fé.

Observação:

NÃO OBSTANTE A SEDE DA HOMELAR SER EM BANGU, O DIRETOR POSSUI

ESCRITÓRIO NO ENDEREÇO DILIGENCIADO.

 Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2019.

                                                               

                                   Ana Maria Coutinho Kruse - 01/20234                              

                                   
    1282                                                                                                                                                     ANAKRUSE  
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Mandados das Varas Cív/empr/reg. Pub da Capital

Comarca da Capital
Cartório do 7º Juizado Especial Cível
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001
Mandado: 2019064007
Documento: 945/2019/MND

                                       CERTIDÃO POSITIVA - PESSOA JURÍDICA

Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, nesta data, às 17:00, compareci ao

seguinte endereço: o indicado, onde, preenchidas as formalidades legais, citei e intimei

o(a) Kerocasa Cooperativa Habitacional Ltda, na pessoa do(a) SR. SÉRGIO PEREIRA

PARENTEDE SOUZA, Diretor que informou possuir poderes para receber o mandado,

ato contínuo recebeu a contrafé e exarou o ciente. Dou fé.

Observação:

 Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2019.

                                                               

                                   Ana Maria Coutinho Kruse - 01/20234                              

                                   
    1282                                                                                                                                                     ANAKRUSE  
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Atualizado em 14/10/2019

Data 14/10/2019 14:40 

Juiz(?a) Nelson Mendes da Silva 

Resultado Realizada - Projeto de Senten? 

Personagens KEROCASA  COOPERATIVA  HABITACIONAL  LTDA
(R?);
HOMELAR  IMOVEIS  CONSULTORIA  IMOBILIARIA
LTDA-ME  (R?);
RODOLFO SILVA DE CARVALHO (Autor); 

Data de Leitura da Senten? 14/11/2019 

Hora de Leitura da Senten? 17:00 





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001     Distribuído em: 13/06/2019 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Advogado: DANIEL BARROS CELESTINO (RJ166407)
Advogado: DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS (RJ168656)
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
           
Audiência : Conciliação, Instrução e Julgamento
Data da Audiência : 14/10/2019   

ASSENTADA

Em 14 de outubro de 2019, às 14:40 horas, na sala de audiências do VII Juizado Especial
Cível da Capital, perante o Juiz Leigo Dr. Nelson Mendes da Silva, feito o pregão e aberta a audiência,
compareceu apenas a parte autora, sem advogado. Ausentes os réus, apesar de devidamente citados
(fls. 96 e 99).

Pela autora foi dito que, no mais, reporta-se a inicial e aos documentos acostados aos autos.

Pelo Juiz Leigo foi designada leitura de sentença para o dia 14 de novembro de 2019. Intimados os
presentes.  Nada mais,  pelo Juiz Leigo foi  determinado que se encerrasse o presente termo, com o
terceiro pregão às 15:00.

FAÇO CONSTAR QUE A PRESENTE ATA FOI LIDA E CONFERIDA POR TODOS OS PRESENTES,
QUE CONCORDARAM COM O ENCERRAMENTO DESTA, SENDO DISPONIBILIZADA CÓPIA PARA
CADA PARTE E AUTENTICADA PELA ASSINATURA DIGITAL COM LANÇAMENTO NO SISTEMA DCP.

Nelson Mendes da Silva
Juiz Leigo

Código de Autenticação: 4VT7.N8D7.S1GG.EJH2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

1214

Data: 14/10/2019 14:53:44
Local TJ-RJ
Motivo: Assinado por Nelson Mendes da Silva
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário             
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Processo Eletrônico
Processo:0142130-44.2019.8.19.0001

Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
       

 PROJETO DE SENTENÇA    

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

VII Juizado Especial Cível da Capital

       Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001 
       Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9099/95, passo a decidir.

Alega a parte autora que, no dia 16.01.2019 se dirigiu a uma filial da Empresa Re´, a fim de buscar
informações sobre o financiamento de um imóvel. Relata que a preposta da ré lhe informou que se a
mesma assinasse o contrato naquele mesmo dia, pagando o importe de R$ 5.500,00 mais a primeira
parcela no valor de R$ 369,93, teria a oportunidade de receber seu crédito para a aquisição da casa
própria, no prazo máximo de 2 meses, no valor total de R$ 110.000,00, o que não ocorreu. Narra que
tentou repetidas vezes reaver os valores pagos, mas sem sucesso. Assim, requer a rescisão contratual;
a restituição dos valores despendidos (R$ 5.869,93), bem como o pagamento de indenização por danos
morais.

Os réus foi devidamente citados, conforme fls. fls. 96 e 99, não tendo, contudo, comparecido à audiência
designada. 

Desse modo, decreto a revelia dos réus. 

Sendo assim,  presumem-se,  em consequência  da revelia,  verdadeiros os fatos  narrados pela  parte
autora na inicial.

No mérito, dos autos se depreende que a parte autora, objetivando crédito para aquisição de imóvel
associou-se à  cooperativa habitacional  ré  (fls.  20/21),  pagando-lhe uma quantia,  com a garantia  de
liberação do crédito, o que não ocorreu. 

Entretanto, insatisfeita, a parte autora busca a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores
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pagos (fls. 28/29).

O que se revela de toda narrativa é que o 1º réu, não obstante constituído sob a forma de cooperativa,
atua no mercado como agente de crédito imobiliário, induzindo os ¿aderentes¿ que, acreditando estarem
celebrando um financiamento para aquisição de imóvel,  estão na realidade, integrando uma lista de
associados, mediante pagamentos mensais que integram o seu capital, para ao final concorrerem ao
crédito.

A  autora  acreditou  na  proposta  apresentada  pelos  réus,  aceitando  os  termos  do  ¿contrato  de
adesão¿  apresentado  (fls.  20/21).  Assim,  fez  os  pagamentos  que  lhe  foram  cobrados  (fls.  28/29),
confiando que poderia obter a concessão da carta de crédito.

Nenhuma dúvida há, porém, que a autora foi ludibriada pelos réus, sendo certo que o 1º réu, a título de
operar  como  cooperativa,  pretende  excluir-se  da  fiscalização  dos  órgãos  reguladores  do  sistema
financeiro. 
 
Na verdade, os réus não demonstram que esse sistema de cooperativa funciona de fato, já que existem
inúmeros casos no Judiciário semelhantes ao caso ora em análise. 

Nesse diapasão, não tendo a autora logrado concretizar a aquisição do bem imóvel pretendido, plena
razão  em  requerer  a  rescisão  do  pacto,  com  a  integral  devolução  dos  valores  pagos,  conforme
ressaltado alhures. 

Insta consignar que a conduta dos réus viola o dever de informação correta, clara e precisa sobre o
objeto da contratação, nos termos dos artigos 4º, 6º, inciso III  e 31, todos do Código de Defesa do
Consumidor. 

É direito da autora não permanecer mais associada aos réus, nos termos do artigo 5º, inciso XX da
CRFB/88, devendo a relação contratual ser declarada rescindida.

Portanto,  merecem  prosperar  os  pedidos  para  que  os  réus  sejam  compelidos,  solidariamente,  a
procederem à devolução dos valores pagos (R$ 5.869,93) pela autora (comprovantes de pagamento
acostados às fls. 28/29) e, consequentemente, que seja declarado rescindido o contrato celebrado entre
as partes, sem qualquer ônus para a autora.

Apesar de se tratar de causa patrimonial, verifico que os fatos narrados pela autora transcendem os
limites do mero descumprimento contratual. Isso porque os réus abusam dos consumidores, impingindo
aos mesmos contratos abusivos e insolventes,  lesando o sonho dos mesmos na aquisição da casa
própria, ferindo, assim, os princípios consumeristas mais comezinhos, ofendendo a boa-fé objetiva e
constituindo um mal a ser extirpado da sociedade. 

Daí  é  que  tenho  presente  hipótese  em que  deve  se  reconhecer  presente  a  figura  do  dano moral,
principalmente por seu caráter punitivo, já que há que se demonstrar que o ilícito não deve ser praticado,
ou seja, que o ilícito não compensa. 

Por outro turno, para a fixação da verba, além das diretrizes supramencionadas, levo em consideração a
capacidade econômica de ambas as partes, para o fim de que a indenização não seja insignificante para
quem paga, a ponto de diluir-se o caráter penalizador da indenização por dano moral, e, de outro lado,
para que não importe em quem recebe convicção íntima de que valeu a pena a ofensa sofrida, eis que a
compensação por dano moral objetiva compensar a vítima pecuniariamente por um injusto causado por
outrem e suportado pela mesma. 

Forte em tais premissas que entendo como razoável o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Isso posto, JULGO PROCEDENTES oS pedidoS, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil, para: a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes desta demanda, sem
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qualquer ônus para a autora; b) condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora o importe de R$
5.869,93, a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de
juros de 1% ao mês desde a citação; c) condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora a quantia
de R$ 4.000,00, como compensação pelos danos morais experimentados, acrescida de juros de 1% ao
mês a partir da citação e correção monetária a partir da data de leitura da sentença.

O valor da condenação deve ser depositado em até 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado
desta sentença, sob pena de multa de 10% do valor fixado, na forma do art.  523,  §1º do CPC c/c
Enunciado Jurídico n° 08 oriundo do VIII Encontro de Juizados Especiais Cíveis e Turmas Recursais,
publicado através do Aviso nº 36/2006.  Fica ciente a parte que o juízo procederá,  de imediato,  ao
protesto extrajudicial da certidão de crédito elaborada pelo Cartório, na forma do art. 517 do CPC, o que
deverá preceder à prática de qualquer outro ato executivo, salvo se a parte expressamente manifestar-se
em sentido contrário.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/1995. 

Publicações, intimações e retificações conforme requerido pelas partes. Anote-se.

Após as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se. 

Com a vinda das informações sobre o depósito, havendo quitação, expeça-se mandado de pagamento.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, na forma do que dispõe o
art. 40 da Lei 9099/95.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019.

Nelson Mendes da Silva

  

Código de Autenticação:   <2019065895|1254|1>  
Este código pode ser verificado em: (www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos)
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Fls.  
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral   
  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Valeria Pacha Bichara 

 
Em 07/11/2019 

 
 
 

Sentença               
 
HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 
na forma do artigo 40 da Lei 9099/95. Após o transito em julgado, tratando-se de sentença de 
improcedência ou de extinção do feito sem resolução do mérito, dê-se baixa e arquivem-se 
imediatamente. Tratando-se de sentença de procedência, aguarde-se por 30 dias a manifestação 
das partes e, em seguida, caso permaneçam em silêncio, proceda-se à baixa e ao arquivamento. 
Ficam as partes cientes, desde já, de que, após 90 dias da data do arquivamento definitivo, os 
autos serão incinerados, nos termos do Ato Normativo Conjunto 01/2005. Expeça-se mandado de 
pagamento, se for o caso. P.R.I.  
 

Rio de Janeiro, 11/11/2019. 
 
 

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Valeria Pacha Bichara 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 42Q9.CT5R.UPJK.3KI2 
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que a sentença abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 13/12/2019 e foi publicado em 17/12/2019 na(s) folha(s) 220/221 da edição: Ano 12 - n° 73 do

DJE. 

 

Proc. 0142130-44.2019.8.19.0001 - RODOLFO SILVA DE CARVALHO (Adv(s). Dr(a). DANIEL BARROS

CELESTINO (OAB/RJ-166407), Dr(a). DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS (OAB/RJ-168656) X KEROCASA

COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA E OUTROSentença: HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9099/95. Após o transito em julgado,

tratando-se de sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução do mérito, dê-se baixa e arquivem-

se imediatamente. Tratando-se de sentença de procedência, aguarde-se por 30 dias a manifestação das partes e,

em seguida, caso permaneçam em silêncio, proceda-se à baixa e ao arquivamento. Ficam as partes cientes, desde

já, de que, após 90 dias da data do arquivamento definitivo, os autos serão incinerados, nos termos do Ato Normativo

Conjunto 01/2005. Expeça-se mandado de pagamento, se for o caso. P.R.I. 

 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2019 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível
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MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 

 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, EXPOR e REQUERER o que segue: 

 

    Considerando que a r. sentença de fls., 

condenou a Empresa Ré, nos termos seguintes: 

 

“JULGO PROCEDENTES oS pedidoS, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: a) declarar rescindido o 

contrato celebrado entre as partes desta 

demanda, sem qualquer ônus para a autora; b) 

condenar os réus, solidariamente, a pagarem à 

autora o importe de R$ 5.869,93, a título de 

danos materiais, corrigido monetariamente a 

partir do desembolso e acrescido de juros de 1% 

ao mês desde a citação; c) condenar os réus, 

solidariamente, a pagarem à autora a quantia de 

R$ 4.000,00, como compensação pelos danos 

morais experimentados, acrescida de juros de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir da data de leitura da sentença”. 

    (GRIFOS APOSTOS) 
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    Considerando que a r. sentença 

transitou em julgado, e que não houve o cumprimento 

voluntário da sentença; 

 

    Requer seja realizada a execução da 

sentença por PENHORA “ON LINE”, no CNPJ dos Réus, 

SOLIDARIAMENTE, constantes da Inicial no valor de R$ 

17.587,80 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e sete reais 

e oitenta centavos), conforme planilha em anexo. 

 

    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 
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ANEXO I - PLANILHA DE CÁLCULO ARITMÉTICO – DANO MORAL 

  

   

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

Cálculo de Débitos Judiciais 

Valor a ser atualizado:  R$ 4.000,00 

Período de atualização monetária:  de 14/11/2019 até 12/01/2020 (58 dias) 

Tipo de juros:  Juros Simples (360 dias no ano) 

Taxa de juros:  12% 

Período dos Juros:  
de 16/08/2019 até 12/01/2020 (146 

dias) 

Multa do art. 523 - CPC:  10,00% 

  

Índice de correção monetária:  1,03913946 

Valor corrigido:  R$ 4.156,56 

Valor dos juros:  R$ 202,29 

Valor corrigido + juros:  R$ 4.358,85 

Multa do art. 523 - CPC:  R$ 435,89 

  

Total:  R$ 4.794,74 
 

 

* Atualizado até 12.01.2010 

** 14.11.2019 É A DATA DA LEITURA DE SENTENÇA 

*** 16.08.2019 É A DATA DA CITAÇÃO 
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ANEXO II - PLANILHA DE CÁLCULO ARITMÉTICO – DANO MATERIAL 

  

   

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Cálculo de Débitos Judiciais 

Valor a ser atualizado:  R$ 5.869,93 

Período de atualização monetária:  
de 16/01/2019 até 12/01/2020 (356 

dias) 

Tipo de juros:  Juros Simples (360 dias no ano) 

Taxa de juros:  12% 

Período dos Juros:  
de 16/08/2019 até 12/01/2020 (146 

dias) 

Multa do art. 523 - CPC:  100,00% 

  

Índice de correção monetária:  1,03913946 

Valor corrigido:  R$ 6.099,68 

Valor dos juros:  R$ 296,85 

Valor corrigido + juros:  R$ 6.396,53 

Multa do art. 523 - CPC:  R$ 6.396,53 

  

Total:  R$ 12.793,06 
 

 

* Atualizado até 12.01.2010 

** 16.01.2019 É A DATA DO DESEMBOLSO 

*** 16.08.2019 É A DATA DA CITAÇÃO 
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ANEXO III – SOMATÓRIO DA CONDENAÇÃO 

 

DANO MORAL  R$ 4.794,74 

DANO MATERIAL  R$ 12.793,06 

TOTAL   R$ 17.587,80 
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Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 22/01/2020

Despacho              

Intime-se a ré para comprovar, em cinco dias, o cumprimento da sentença, sob pena de penhora
on line referente ao valor atualizado da condenação, já acrescido da multa legal. 

Rio de Janeiro, 22/01/2020.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4P16.13J2.C29R.MQK2
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2020.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Intime-se a ré para comprovar, em cinco dias, o cumprimento da sentença, sob pena de penhora 
on line referente ao valor atualizado da condenação, já acrescido da multa legal.
Øþ

1195





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que o despacho abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 19/02/2020 e foi publicado em 28/02/2020 na(s) folha(s) 446/449 da edição: Ano 12 - n° 115 do

DJE. 

 

Proc. 0142130-44.2019.8.19.0001 - RODOLFO SILVA DE CARVALHO (Adv(s). Dr(a). DANIEL BARROS

CELESTINO (OAB/RJ-166407), Dr(a). DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS (OAB/RJ-168656) X KEROCASA

COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA E OUTRODespacho: Intime-se a ré para comprovar, em cinco dias, o

cumprimento da sentença, sob pena de penhora on line referente ao valor atualizado da condenação, já acrescido da

multa legal. 

 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2020 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível
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Descrição CERTIFICO QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA

PARTE RÉ.
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Processo Eletrônico

          Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral

         

Atos Ordinatórios

CERTIFICO QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ.

Rio de Janeiro, 03/03/2020.

Leonardo Veiga da Silva - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/23438
Øþ
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Publicado no DO Não
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Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral   
  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Valeria Pacha Bichara 

 
Em 03/03/2020 

 
 
 

Decisão               
 
Defiro a penhora on line, no valor de R$  17.587,80 nas contas das rés, conforme ordem de 
bloqueio que segue. Decorrido o prazo, voltem para consulta.  
 

Rio de Janeiro, 03/03/2020. 
 
 

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Valeria Pacha Bichara 
 

Em ____/____/_____ 
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Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 03/02/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Intime-se a ré para comprovar, em cinco dias, o cumprimento da sentença, sob pena de

penhora on line referente ao valor atualizado da condenação, já acrescido da multa legal.

 

Rio de Janeiro, 3 de março de 2020

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Início da Execução

Data 09/03/2020





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 09/03/2020

Data da Juntada 09/03/2020

Tipo de Documento Documento
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BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário
EJUAI.VPACHA

segunda-feira, 09/03/2020

  Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.

 Dados do bloqueio
 Situação da Solicitação:  Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras

 As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.

 Número do Protocolo:  20200003836716
 Data/Horário de protocolamento:  09/03/2020 15h24
 Número do Processo:  01421304420198190001
 Tribunal:  TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
 Vara/Juízo:  4901 - VII Juizado Especial Cível da Comarca da Capital
 Juiz Solicitante do Bloqueio:  Valeria Pacha Bichara
 Tipo/Natureza da Ação:  Ação Cível
 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:  058.695.617-44
 Nome do Autor/Exeqüente da Ação:  RODOLFO SILVA DE CARVALHO
 Deseja bloquear conta-salário?  Não

Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Valor a

Bloquear
Contas e Aplicações Financeiras Atingidas

 06.293.210/0001-00 : HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA
IMOBILIARIA LTDA

17.587,80   Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da
protocolização.

 10.657.514/0001-78 : KEROCASA - COOPERATIVA HABITACIONAL
LTDA

17.587,80   Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da
protocolização.

Voltar para a tela inicial do sistema
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 13/03/2020

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 13/03/2020

Data da Devolução 13/03/2020

Data do Despacho 13/03/2020

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Sim

Data do Expediente 16/03/2020





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório do 7º Juizado Especial Cível  
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br  
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Fls.  
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral   
  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Valeria Pacha Bichara 

 
Em 13/03/2020 

 
 
 

Despacho               
 
Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio dos valores, observando-se que 
a mesma restou infrutífera. 
Assim, diga o exequente, no prazo de 05 dias, como pretende prosseguir na execução, sob pena 
de extinção.  
 

Rio de Janeiro, 13/03/2020. 
 
 

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Valeria Pacha Bichara 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4IMM.929K.NRKY.2IM2 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Atualizado em 13/03/2020

Data 13/03/2020





Poder Judiciário 

Rio de Janeiro 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2020. 

 

No. do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHORéu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDARéu:

HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO 

 

 

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 

 

 

Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio dos valores, observando-se que a mesma restou

infrutífera.Assim, diga o exequente, no prazo de 05 dias, como pretende prosseguir na execução, sob pena de

extinção. 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 13/03/2020

Data da Juntada 13/03/2020

Tipo de Documento Documento
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BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
Judiciário

EJUAI.VPACHA
sexta-feira, 13/03/2020

  Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores

O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:

- As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras
que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de
valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.

Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.

 Dados do bloqueio
 Situação da Solicitação:  Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta

 As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e
disponibilizadas para consulta.

 Número do Protocolo:  20200003836716
 Número do Processo:  01421304420198190001
 Tribunal:  TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
 Vara/Juízo:  4901 - VII Juizado Especial Cível da Comarca da Capital
 Juiz Solicitante do Bloqueio:  Valeria Pacha Bichara
 Tipo/Natureza da Ação:  Ação Cível
 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:  058.695.617-44
 Nome do Autor/Exeqüente da Ação:  RODOLFO SILVA DE CARVALHO
 Deseja bloquear conta-salário?  Não

 Relação de réus/executados
 • Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
 • Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.

 -  06.293.210/0001-00 - HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora
Protocolo

Tipo de Ordem Juiz
Solicitante

Valor
(R$)

Resultado (R$) Saldo
Bloqueado

Remanescente
(R$)

Data/Hora
Cumprimento

09/03/2020
15:24 Bloq. Valor 

Valeria
Pacha

Bichara 
17.587,80 (02) Réu/executado

sem saldo positivo. - 09/03/2020
19:58

Nenhuma ação disponível    
   

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora
Protocolo

Tipo de Ordem Juiz
Solicitante

Valor
(R$)

Resultado (R$) Saldo
Bloqueado

Remanescente
(R$)

Data/Hora
Cumprimento

09/03/2020
15:24 Bloq. Valor 

Valeria
Pacha

Bichara 
17.587,80 (02) Réu/executado

sem saldo positivo. - 10/03/2020
04:16

Nenhuma ação disponível    
   

ITAÚ UNIBANCO S.A./ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora
Protocolo

Tipo de Ordem Juiz
Solicitante

Valor
(R$)

Resultado (R$) Saldo
Bloqueado

Remanescente
(R$)

Data/Hora
Cumprimento

09/03/2020 Bloq. Valor Valeria 17.587,80 (02) Réu/executado - 10/03/2020
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15:24 Pacha
Bichara 

sem saldo positivo. 20:33

Nenhuma ação disponível    
   

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado

 -  10.657.514/0001-78 - KEROCASA - COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]

Respostas
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora
Protocolo

Tipo de Ordem Juiz
Solicitante

Valor
(R$)

Resultado (R$) Saldo
Bloqueado

Remanescente
(R$)

Data/Hora
Cumprimento

09/03/2020
15:24 Bloq. Valor 

Valeria
Pacha

Bichara 
17.587,80

(05) Réu/executado
sem saldo

disponível devido a
bloqueio total

anterior.

- 09/03/2020
19:58

Nenhuma ação disponível    
   

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora
Protocolo

Tipo de Ordem Juiz
Solicitante

Valor
(R$)

Resultado (R$) Saldo
Bloqueado

Remanescente
(R$)

Data/Hora
Cumprimento

09/03/2020
15:24 Bloq. Valor 

Valeria
Pacha

Bichara 
17.587,80 (02) Réu/executado

sem saldo positivo. - 10/03/2020
04:16

Nenhuma ação disponível    
   

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado

Reiterar Não Respostas  Cancelar Não Respostas

 Dados para depósito judicial em caso de transferência

 Instituição Financeira para Depósito
Judicial Caso Transferência:

 
-

      Usar IF e agência padrã

 Agência para Depósito Judicial Caso
Transferência:    

 Nome do Titular da Conta de Depósito
Judicial:   RODOLFO SILVA DE CARVALHO

 CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito
Judicial:   058.695.617-44

 Tipo de Crédito Judicial:    -

 Código de Depósito Judicial:    -

 Nome de usuário do juiz solicitante no sistema:  EJUAI. VPACHA

Conferir Ações Selecionadas  Voltar  

Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem  Marcar Ordem Como Não Lida  

Dados do Bloqueio Original  
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 16/03/2020





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio dos valores, observando-se que
a mesma restou infrutífera.
Assim, diga o exequente, no prazo de 05 dias, como pretende prosseguir na execução, sob pena 
de extinção.
Øþ

1195





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que o despacho abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 16/03/2020 e foi publicado em 19/03/2020 na(s) folha(s) 48/49 da edição: Ano 12 - n° 129 do DJE. 

 

Proc. 0142130-44.2019.8.19.0001 - RODOLFO SILVA DE CARVALHO (Adv(s). Dr(a). DANIEL BARROS

CELESTINO (OAB/RJ-166407), Dr(a). DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS (OAB/RJ-168656) X KEROCASA

COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA E OUTRODespacho: Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial

de bloqueio dos valores, observando-se que a mesma restou infrutífera.Assim, diga o exequente, no prazo de 05

dias, como pretende prosseguir na execução, sob pena de extinção. 

 

Rio de Janeiro, 18 de março de 2020 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 03/05/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





_____________________________________   1 de 2   _____________________________________ 

 

MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 

 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, REQUERER a instauração da DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, com a PENHORA ON LINE, em desfavor 

dos sócios, vez que, em processos similares, outras medidas 

anteriores, se tornaram ineficientes. INFORMA, para tanto, 

o nome, CPF e endereço dos sócios:  

 

    JAIR CASSIO DE MOURA - 724.023.777-04 

RUA FRANCISCA VIDAL, 163 - CASA 2 

FUNDOS - PILARES - RIO DE JANEIRO / RJ 

- CEP: 20.750-060 

 

ADRIANA VICTOR BRAVIN – 952.390.907-00  

RUA FRANCISCA VIDAL, 163 - CASA 2 

FUNDOS - PILARES - RIO DE JANEIRO / RJ 

- CEP: 20.750-060 

 







_____________________________________   2 de 2   _____________________________________ 

 

SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA – 

810.516.547-34 

RUA ORLANDO TERUZ 113, FREGUESIA, RIO 

DE JANEIRO,RJ - CEP: 22.745-360 

 

    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2020 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 

 

 





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 04/05/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio dos valores, observando-se

que a mesma restou infrutífera.

Assim, diga o exequente, no prazo de 05 dias, como pretende prosseguir na execução, sob

pena de extinção.

 

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2020

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 06/05/2020

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 05/05/2020

Data da Devolução 06/05/2020

Data do Despacho 06/05/2020

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 05/05/2020

Despacho              

Ao exequente para trazer a última alteração contratual da ré junto à JUCERJA. 

Rio de Janeiro, 06/05/2020.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4AMB.UMJ9.52T1.DIN2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 06/05/2020





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2020.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao exequente para trazer a última alteração contratual da ré junto à JUCERJA.
Øþ

1195





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 11/05/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





_____________________________________   1 de 1   _____________________________________ 

 

MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 

 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, JUNTAR CONTRATO SOCIAL. 

 

    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 11 de Maio de 2020 

 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 

 

 

 











































































































































Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 19/05/2020

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 11/05/2020





188
Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo  Braga  (Lâmina  I),  115  corredor  D;sala  109  CEP:  20020-903  -  Castelo  -  Rio  de  Janeiro  -  RJ     e-mail:
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls.  
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
  

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral   
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
          

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 11/05/2020

 

Decisão              

Ad cautelam, defiro o arresto em desfavor dos sócios JAIR CÁSSIO BAPTISTA DE MOURA com
CPF 724.023.777-04 e SÉRGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA com CPF 810.516.547-34 e
determino a intimação da ré para que se manifeste,  no prazo de 05 dias,  sobre o pleito de
desconsideração  da  personalidade  jurídica.  Decorrido  o  prazo  com  ou  sem  manifestação,
certifique-se e voltem conclusos.

 

Rio de Janeiro, 12/05/2020.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

 

Código de Autenticação: 4AZR.SPD5.3Z8U.5RN2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 04/05/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio dos valores, observando-se

que a mesma restou infrutífera.

Assim, diga o exequente, no prazo de 05 dias, como pretende prosseguir na execução, sob

pena de extinção.

 

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2020

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Atualizado em 19/05/2020

Data da Juntada 19/05/2020

Tipo de Documento Documento
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 Número do Processo:  01421304420198190001
 Tribunal:  TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que a decisão abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 01/06/2020 e foi publicado em 03/06/2020 na(s) folha(s) 534/535 da edição: Ano 12 - n° 177 do

DJE. 

 

Proc. 0142130-44.2019.8.19.0001 - RODOLFO SILVA DE CARVALHO (Adv(s). Dr(a). DANIEL BARROS

CELESTINO (OAB/RJ-166407), Dr(a). DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS (OAB/RJ-168656) X KEROCASA

COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA E OUTRODecisão: Ad cautelam, defiro o arresto em desfavor dos sócios

JAIR CÁSSIO BAPTISTA DE MOURA com CPF 724.023.777-04 e SÉRGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA com

CPF 810.516.547-34 e determino a intimação da ré para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o pleito de

desconsideração da personalidade jurídica. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem

conclusos. 

 

Rio de Janeiro, 2 de junho de 2020 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 01/06/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Ao exequente para trazer a última alteração contratual da ré junto à JUCERJA.

 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2020

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 22/07/2020

Data 22/07/2020

Descrição CERTIFICO QUE DECORRIDO O PRAZO NÃO HOUVE

MANIFESTAÇÃO DO RÉU.





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-
mail: cap07jeciv@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral

         

Atos Ordinatórios

CERTIFICO QUE DECORRIDO O PRAZO NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. 

Rio de Janeiro, 22/07/2020.

Renata Taglialegna de Andrade Ramos - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/19318
Øþ
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 27/07/2020

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 23/07/2020





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 23/07/2020

Decisão              

A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078 /1990, pois as
partes envolvidas adequam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos. Portanto,
aplicável ao caso o disposto no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. 
O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  adota  a  teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica,  sendo  esta teoria  mais  ampla  e  benéfica  ao
consumidor do que a teoria maior (prevista no art. 50 do CC ), uma vez que não exige prova de
fraude ou de abuso de direito. Para essa teoria também não é necessária a prova da confusão
patrimonial entre os bens da pessoa física e jurídica, bastando ao consumidor a demonstração do
estado de insolvência do fornecedor ou a de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao
ressarcimento dos prejuízos causados. Essa é a teoria adotada pelo artigo 28, § 5º, do Código de
Defesa do Consumidor. 
Sendo  reconhecida  a  natureza  consumerista  da  relação  obrigacional  e  encontrando-se  a  Ré
obrigada ao pagamento de quantia certa, bem como restando evidente os empecilhos impostos à
parte mais vulnerável para a satisfação de sua pretensão, já que a executada não possui valores
depositados em suas contas bancárias,  bem como mudou de endereço sem comunicação ao
Juízo,  estão  presentes  os  requisitos  legalmente  preconizados  para  o  levantamento  do  véu
corporativo, aplicando-se ao caso a teoria defendida pelo Código de Defesa do Consumidor. 
Pelo  exposto,  defiro  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  da  empresa  e  determino  a
inclusão  dos  sócios  JAIR  CÁSSIO BAPTISTA DE MOURA -  CPF 724.023.777-04  e  SÉRGIO
PEREIRA PARENTE DE SOUZA - PF 810.516.547-34 no polo passivo. Anote-se onde couber.
Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio dos valores, observando-se que
o valor encontrado foi irrisório, diante do total do débito.
Assim, diga o exequente.  

Rio de Janeiro, 27/07/2020.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

110                                                                        VALERIAPACHA                                                                                     





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4JT4.5PKP.V9ZC.WQP2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Texto













Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 27/07/2020





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078 /1990, pois as 
partes envolvidas adequam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos. 
Portanto, aplicável ao caso o disposto no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. 
O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor 
da desconsideração da personalidade jurídica, sendo esta teoria mais ampla e benéfica ao 
consumidor do que a teoria maior (prevista no art. 50 do CC ), uma vez que não exige prova de 
fraude ou de abuso de direito. Para essa teoria também não é necessária a prova da confusão 
patrimonial entre os bens da pessoa física e jurídica, bastando ao consumidor a demonstração do
estado de insolvência do fornecedor ou a de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao
ressarcimento dos prejuízos causados. Essa é a teoria adotada pelo artigo 28, § 5º, do Código de 
Defesa do Consumidor. 
Sendo reconhecida a natureza consumerista da relação obrigacional e encontrando-se a Ré 
obrigada ao pagamento de quantia certa, bem como restando evidente os empecilhos impostos à 
parte mais vulnerável para a satisfação de sua pretensão, já que a executada não possui valores 
depositados em suas contas bancárias, bem como mudou de endereço sem comunicação ao 
Juízo, estão presentes os requisitos legalmente preconizados para o levantamento do véu 
corporativo, aplicando-se ao caso a teoria defendida pelo Código de Defesa do Consumidor. 
Pelo exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e determino a 
inclusão dos sócios JAIR CÁSSIO BAPTISTA DE MOURA - CPF 724.023.777-04 e SÉRGIO 
PEREIRA PARENTE DE SOUZA - PF 810.516.547-34 no polo passivo. Anote-se onde couber.
Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio dos valores, observando-se que
o valor encontrado foi irrisório, diante do total do débito.
Assim, diga o exequente. 
Øþ
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que a decisão abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 27/07/2020 e foi publicado em 29/07/2020 na(s) folha(s) 355 da edição: Ano 12 - n° 215 do DJE. 

 

Proc. 0142130-44.2019.8.19.0001 - RODOLFO SILVA DE CARVALHO (Adv(s). Dr(a). DANIEL BARROS

CELESTINO (OAB/RJ-166407), Dr(a). DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS (OAB/RJ-168656) X KEROCASA

COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA E OUTROSDecisão: Pelo exposto, defiro a desconsideração da

personalidade jurídica da empresa e determino a inclusão dos sócios JAIR CÁSSIO BAPTISTA DE MOURA - CPF

724.023.777-04 e SÉRGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA - PF 810.516.547-34 no polo passivo. Anote-se onde

couber.Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio dos valores, observando-se que o valor

encontrado foi irrisório, diante do total do débito.Assim, diga o exequente. 

 

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível
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Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 09/08/2020

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 

 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, REQUERER a penhora do imóvel sito à RUA FRANCISCA 

VIDAL, 163 - CASA 2 FUNDOS - PILARES - RIO DE JANEIRO / RJ 

- CEP: 20.750-060, de propriedade do sócio Jair Cassio, 

requerendo, para tanto, a Gratuidade de Justiça para os 

atos registrais. 

 

    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2020 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 
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00
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NOME DO PROPRIETÁRIO

  JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
ENDEREÇO DA PROPRIEDADE

  RUA FRANCISCA VIDAL 00163
COMPLEMENTO CEP
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 10/08/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078 /1990, pois

as partes envolvidas adequam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos.

Portanto, aplicável ao caso o disposto no artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

O  C ó d i g o  d e  D e f e s a  d o  C o n s u m i d o r  a d o t a  a  t e o r i a   m e n o r

da desconsideração da personalidade jurídica, sendo esta teoria mais ampla e benéfica ao

consumidor do que a teoria maior (prevista no art. 50 do CC ), uma vez que não exige prova de

fraude ou de abuso de direito. Para essa teoria também não é necessária a prova da confusão

patrimonial entre os bens da pessoa física e jurídica, bastando ao consumidor a demonstração

do estado de insolvência do fornecedor ou a de que a personalidade jurídica representa

obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Essa é a teoria adotada pelo artigo 28, §

5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo reconhecida a natureza consumerista da relação obrigacional e encontrando-se a Ré

obrigada ao pagamento de quantia certa, bem como restando evidente os empecilhos impostos

à parte mais vulnerável para a satisfação de sua pretensão, já que a executada não possui

valores depositados em suas contas bancárias, bem como mudou de endereço sem

comunicação ao Juízo, estão presentes os requisitos legalmente preconizados para o

levantamento do véu corporativo, aplicando-se ao caso a teoria defendida pelo Código de

Defesa do Consumidor. 

Pelo exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e determino a

inclusão dos sócios JAIR CÁSSIO BAPTISTA DE MOURA - CPF 724.023.777-04 e SÉRGIO

PEREIRA PARENTE DE SOUZA - PF 810.516.547-34 no polo passivo. Anote-se onde couber.

Junte-se aos autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio dos valores, observando-se

que o valor encontrado foi irrisório, diante do total do débito.

Assim, diga o exequente. 

 

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020

Cartório do 7º Juizado Especial Cível
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Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
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Atualizado em 18/12/2020

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 10/08/2020





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 10/08/2020

Decisão              

Defiro JG ao autor.

Defiro  a  penhora  do  imóvel  indicado  fls.208/210,  considerando  que  restou  comprovada  a
titularidade do réu Jair Cassio Baptista de Moura.
Lavre-se o termo. Expeça-se certidão do respectivo ato para fins de registro da penhora,  nos
termos do art. 844 do CPC,  indicando que foi concedida JG ao autor, devendo tal gratuidade ser
estendida aos serviços extrajudiciais, na forma do art. 3º da Lei nº 1.060/50, visando que o autor
possa promover o registro do mesmo junto ao RGI competente. Após, aguarde-se em cartório a
comprovação do registro da penhora, para fins de regular prosseguimento da execução.
Intimem-se os executados da penhora realizada.  

Rio de Janeiro, 12/08/2020.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4LYJ.5SFD.K8XL.ZBQ2
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 14/08/2020





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2020.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Defiro JG ao autor.

Defiro a penhora do imóvel indicado fls.208/210, considerando que restou comprovada a 
titularidade do réu Jair Cassio Baptista de Moura.
Lavre-se o termo. Expeça-se certidão do respectivo ato para fins de registro da penhora, nos 
termos do art. 844 do CPC,  indicando que foi concedida JG ao autor, devendo tal gratuidade ser 
estendida aos serviços extrajudiciais, na forma do art. 3º da Lei nº 1.060/50, visando que o autor 
possa promover o registro do mesmo junto ao RGI competente. Após, aguarde-se em cartório a 
comprovação do registro da penhora, para fins de regular prosseguimento da execução.
Intimem-se os executados da penhora realizada.  
Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Digitação de Documentos

Atualizado em 17/08/2020

Data 17/08/2020

Descrição TERMO DE PENHORA E CERTIDÃO RGI





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

CERTIDÃO PARA O REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
(Art. 247 - CNCGJ)

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001    Distribuído em: 13/06/2019 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
        

Rossana Dusi Vilela - Matr. 01/21460, Titular do Cartório do 7º Juizado Especial Cível da
Comarca da Capital, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA, nos termos do art. 844 do CPC,
para fins de registro de penhora ou de arresto, que foi lavrado o TERMO DE PENHORA, assinado
pelo  M.M.  Juiz(a)  Valeria  Pacha Bichara, no dia  17  de  agosto  de  2020 nos  autos  da  ação  de
Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização Por Dano
Moral,  nº  0142130-44.2019.8.19.0001,  em  que  são  partes:  Rodolfo  Silva  de
CarvalhoNacionalidade  Brasileira  Data  de  Nascimento:  01/09/1990   Idade:  29  CPF:
05869561744   Endereço: Rua Custódio Saraiva Neto, nº 150  - CEP: 23088-430 - Campo Grande
- Rio de Janeiro - RJ em face de Jair Cassio Baptista de Moura - CPF: 72402377704 - Endereço
não informado, incidindo sobre o seguinte imóvel: CASA 02, da RUA FRANCISCA VIDAL Nº
163,   BAIRRO DE PILARES,  RIO  DE JANEIRO,  RJ, transcrito  no  Livro  nº02,  R13,

matrícula nº109930, conforme certidão acostada às fls.207/210 destes autos, que ficará a

disposição deste  Juízo  para a  garantia  da execução da  dívida no valor de R$ 17.587,80
(  DEZESSETE  MIL  E  QUINHENTOAS  E  OITENTA  E  SETE  REAIS  E  OITENTA
CENTAVOS ) Foi concedida JG ao autor, devendo tal gratuidade ser estendida aos
serviços extrajudiciais, na forma do art. 3º da Lei nº 1.060/50,  visando que o autor

possa promover  o registro  do mesmo junto  ao RGI competente.  Certifico  ainda que o  Sr.JAIR
CASSIO BAPTISTA DE MOURA - CPF:724.023.777-04  foi nomeado depositário do
bem. O referido é verdade e dou fé. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, em 17 de
agosto de 2020. Eu, ________________ Rossana Dusi Vilela - Responsável pelo Expediente - Matr.
01/21460 a subscrevo.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020.

Rossana Dusi Vilela - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21460 
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

TERMO DE PENHORA DE IMÓVEL

Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Termo de penhora na forma do Art. 845, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 
Valor da Execução: R$ 17.587,80 ( DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E

OITENTA CENTAVOS )

No dia 17/08/2020, no Cartório deste Juízo e nos autos da Ação Procedimento do Juizado Especial
Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização Por Dano Moral, ora em fase de cumprimento de
sentença, foi lavrado o presente Termo de Penhora do imóvel de propriedade do réu/executado,

(  JAIR  CASSIO  BAPTISTA DE  MOURA -  CPF:724.023.777-04)  localizado  na  RUA FRANCISCA
VIDAL Nº 163, CASA 02, BAIRRO DE PILARES, RIO DE JANEIRO, RJ, transcrito no Livro
nº02, R13,  matrícula nº109930, conforme  certidão acostada às fls.207/210 destes autos,

ficando  nomeado  depositário  o  devedor  JAIR  CASSIO  BAPTISTA  DE  MOURA  -
CPF:724.023.777-04. Foi concedida JG ao autor, devendo tal gratuidade ser estendida
aos serviços extrajudiciais, na forma do art. 3º da Lei nº 1.060/50, visando que o autor
possa promover o registro do mesmo junto ao RGI competente Para constar lavrei o presente termo que,
lido e  achado de acordo,  vai  devidamente assinado.  Eu,  _______________ Antonio  Carlos Zanini  -
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/27434 o digitei e eu, _______________ Rossana Dusi Vilela -
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21460, o subscrevo.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

Executado:JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA - CPF:724.023.777-04 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4E8T.LQ2C.515L.MFQ2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 25/08/2020, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Defiro JG ao autor.

 

Defiro a penhora do imóvel indicado fls.208/210, considerando que restou comprovada a

titularidade do réu Jair Cassio Baptista de Moura.

Lavre-se o termo. Expeça-se certidão do respectivo ato para fins de registro da penhora, nos

termos do art. 844 do CPC,  indicando que foi concedida JG ao autor, devendo tal gratuidade

ser estendida aos serviços extrajudiciais, na forma do art. 3º da Lei nº 1.060/50, visando que o

autor possa promover o registro do mesmo junto ao RGI competente. Após, aguarde-se em

cartório a comprovação do registro da penhora, para fins de regular prosseguimento da

execução.

Intimem-se os executados da penhora realizada.  

 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 18/12/2020

Data 18/12/2020

Descrição Certifico que o presente feito encontra-se aguardando

em cartório a comprovação do registro da penhora, para

fins de regular prosseguimento da execução.





Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório do 7º Juizado Especial Cível  

Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    
e-mail: cap07jeciv@tjrj.jus.br 

738 

 

Processo Eletrônico 

 
          Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001                                                               
                                                   
Fls: 
 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização 
Por Dano Moral 
 
          
 
 

Atos Ordinatórios 

 
 
Certifico que o presente feito encontra-se aguardando em cartório a comprovação do registro da 
penhora, para fins de regular prosseguimento da execução. 
  
 
 

Rio de Janeiro, 18/12/2020. 
 
 
 

Rossana Dusi Vilela - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21460 
Øþ 

 





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que a decisão abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 18/12/2020 e foi publicado em 22/01/2021 na(s) folha(s) 933/936 da edição: Ano 13 - n° 93 do

DJE. 

 

Proc. 0142130-44.2019.8.19.0001 - RODOLFO SILVA DE CARVALHO (Adv(s). Dr(a). DANIEL BARROS

CELESTINO (OAB/RJ-166407), Dr(a). DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS (OAB/RJ-168656) X KEROCASA

COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA E OUTROSDecisão: Defiro JG ao autor.Defiro a penhora do imóvel indicado

fls.208/210, considerando que restou comprovada a titularidade do réu Jair Cassio Baptista de Moura.Lavre-se o

termo. Expeça-se certidão do respectivo ato para fins de registro da penhora, nos termos do art. 844 do CPC,

indicando que foi concedida JG ao autor, devendo tal gratuidade ser estendida aos serviços extrajudiciais, na forma

do art. 3º da Lei nº 1.060/50, visando que o autor possa promover o registro do mesmo junto ao RGI competente.

Após, aguarde-se em cartório a comprovação do registro da penhora, para fins de regular prosseguimento da

execução.Intimem-se os executados da penhora realizada.  

 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2021 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 24/02/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 

 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, JUNTAR comprovação do registro da penhora, para 

fins de regular prosseguimento da execução. 

 

    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de 2021 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 













Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 03/03/2021

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 24/02/2021

Data da Devolução 03/03/2021

Data do Despacho 28/02/2021

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 24/02/2021

Despacho              

O documento de fls.226 é o protocolo do requerimento de registro da penhora.
Aguarde-se a juntada da certidão.  

Rio de Janeiro, 28/02/2021.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4ADI.EXZ2.W2IB.B1W2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 03/03/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 03 de março de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

O documento de fls.226 é o protocolo do requerimento de registro da penhora.
Aguarde-se a juntada da certidão.  
Øþ

1195





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 15/03/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

O documento de fls.226 é o protocolo do requerimento de registro da penhora.

Aguarde-se a juntada da certidão.  

 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 20/04/2021

Data 20/04/2021

Descrição CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUVE

JUNTADA DA CERTIDÃO, CONFORME DESPACHO DE

FLS. 228.





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-
mail: cap07jeciv@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material

         

Atos Ordinatórios

CERTIFICO  QUE  ATÉ  A PRESENTE  DATA NÃO  HOUVE  JUNTADA DA CERTIDÃO,  CONFORME
DESPACHO DE FLS. 228. 

Rio de Janeiro, 20/04/2021.

Audeci Fernandes Frieiro - Analista Judiciário - Matr. 01/14576
Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 19/05/2021

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 20/04/2021

Data da Devolução 19/05/2021

Data do Despacho 27/04/2021

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 20/04/2021

Despacho              

Ao autor, em derradeira oportunidade, no prazo de 15 dias, para comprovar o registro da penhora
do imóvel de fls. 208/210, sob pena de arquivamento do feito.  

Rio de Janeiro, 27/04/2021.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4FTW.DZ9T.QD4F.LYY2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 20/05/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao autor, em derradeira oportunidade, no prazo de 15 dias, para comprovar o registro da penhora 
do imóvel de fls. 208/210, sob pena de arquivamento do feito.  
Øþ

1195





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 27/05/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 

 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, JUNTAR comprovação do registro da penhora, para 

fins de regular prosseguimento da execução. 

 

    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 







































































Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 04/06/2021

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 27/05/2021

Data da Devolução 04/06/2021

Data do Despacho 04/06/2021

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não
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Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 27/05/2021

Despacho              

Ao exequente, em cinco dias, para dizer como pretende prosseguir com a execução.  

Rio de Janeiro, 04/06/2021.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4EKB.BPHD.CXGS.WK13
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 31/05/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Ao autor, em derradeira oportunidade, no prazo de 15 dias, para comprovar o registro da

penhora do imóvel de fls. 208/210, sob pena de arquivamento do feito.  

 

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 07/06/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Ao exequente, em cinco dias, para dizer como pretende prosseguir com a execução.  
Øþ

1195





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 14/06/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





_____________________________________   1 de 1   _____________________________________ 

MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 

 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, REQUERER a avaliação do imóvel (guia de IPTU às 

fls. 207). 

 

    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2021 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 
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Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 18/06/2021

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 14/06/2021

Data da Devolução 18/06/2021

Data do Despacho 18/06/2021

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não
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cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 14/06/2021

Despacho              

Expeça-se  mandado  de  avaliação  do  imóvel  penhorado,  anexando-se  o  espelho  do  IPTU,
acostado às fls. 207.  

Rio de Janeiro, 18/06/2021.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4JYV.FQEZ.EMU6.5623
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 18/06/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, anexando-se o espelho do IPTU, 
acostado às fls. 207.  
Øþ

1195
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Atualizado em 21/06/2021

Data 21/06/2021





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

500/2021/MND     

MANDADO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001    Distribuído em: 13/06/2019 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
           
Nome da parte:JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Local da diligência: RUA FRANCISCA VIDAL Nº163,  CASA 02,    BAIRRO   DE   PILARES,   RIO
DE JANEIRO,   RJ, 

Finalidade: PROCEDER  À  AVALIAÇÃO  DO  IMÓVEL  LOCALIZADO  NO  ENDEREÇO  INDICADO
ACIMA,  CONSTANTE  DO  TERMO  DE  PENHORA  DE  FLS.219,  PENHORADO  CONFORME
COMPROVANTE DE FLS. 248 E  ESPELHO DE IPTU DE FLS. 207. CÓPIAS EM ANEXO.

O MM. Juiz de Direito,  Dr(a).  Valeria Pacha Bichara,  MANDA  que o Oficial  de Justiça
designado, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima referido, dirigir-se ao
local  acima  indicado,  ou  onde  lhe  for  apontado,  e  proceder  à  diligência  ora  ordenada,  Eu,
__________________Antonio Carlos Zanini - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/27434 o digitei e
conferi.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2021.

Valeria Pacha Bichara
Juiz de Direito 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4JKA.6DCK.GZ8M.G923
Este código pode ser verificado em: (www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos)

Resultado do mandado:

(    )POSITIVO        (    ) NEGATIVO DEFINITIVO             (    ) PARCIALMENTE CUMPRIDO
(    )NEGATIVO      (    ) DEVOLVIDO IRREGULAR           (    ) NEGATIVO INÉRCIA DA PARTE
(    )CANCELADO   (    ) CUMPRIDO COM RESSALVA     (    ) NEGATIVO PERICULOSIDADE
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INSCRICAO

1.818.682-5

INSCRICAO

1.818.682-5
PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

INSCRICAO

1.818.682-5
PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU
COTA
GUIA

2019
ÚNICA
00

COTA ÚNICAGUIA
IPTU

00
2019

VALOR A PAGAR EM R$

VENCIDO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do Imposto Predial e Territorial Urbano

NOME DO PROPRIETÁRIO

  JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
ENDEREÇO DA PROPRIEDADE

  RUA FRANCISCA VIDAL 00163
COMPLEMENTO CEP

  CAS 2    RA: 13    BAIRRO: PILARES    UF: RJ   20750-060
INSCRIÇÃO LOGRADOURO TRECHO BAIRRO RF TRIBUTO CONDIÇÃO

1.818.682-5 07200-9 001 071 B RESIDENCIAL *******************
SITUAÇÃO TIPOLOGIA UTILIZAÇÃO POSIÇÃO

UMA FRENTE CASA RESIDENCIAL FUNDOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARTES DO IMOVEL
PT TIPOLOGIA   AREA   IDAD FTID FTTP
01 CASA        000108 1987 0,69 0,90
02 CASA        000147 2008 0,90 0,90

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 2019 Nº DA GUIA

00

TERRITORIAL
ÁREA DO TERRENO TESTADA REAL TESTADA FICTÍCIA FRAÇÃO Vo (R$)

660 11,0 * 1,0000000 6.671,39

PREDIAL
ÁREA EDIFICADA IDADE F.IDADE F.POSIÇÃO F.TIPOLOGIA FRAÇÃO Vap/Vca/Vlj/Vsc (R$)

255 1987 0,69 0,90 0,90 1,0000000 1.157,81
VALOR VENAL (R$) ALÍQUOTA IPTU CALCULADO(R$) DESCONTO (R$) IPTU A PAGAR (R$)

193.961,00 0,0100 1.940,00 194,00 1.746,00
TCL (R$) TOTAL DO EXERCÍCIO EM REAIS Nº COTAS CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

240,00 1.986,00 10 3107181868258

DESCONTO: VENCIDO

VENCIMENTO: VENCIDO

VALOR C/ DESCONTO (R$): VENCIDO

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR

IPTU 2019 - 2ª Via: Cota Única http://www2.rio.rj.gov.br/smf/iptu2v/iptu2vunica_00.asp

1 de 1 11/03/2019 00:57







Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 14/06/2021

Despacho              

Expeça-se  mandado  de  avaliação  do  imóvel  penhorado,  anexando-se  o  espelho  do  IPTU,
acostado às fls. 207.  

Rio de Janeiro, 18/06/2021.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4JYV.FQEZ.EMU6.5623
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

TERMO DE PENHORA DE IMÓVEL

Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Termo de penhora na forma do Art. 845, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 
Valor da Execução: R$ 17.587,80 ( DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E

OITENTA CENTAVOS )

No dia 17/08/2020, no Cartório deste Juízo e nos autos da Ação Procedimento do Juizado Especial
Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização Por Dano Moral, ora em fase de cumprimento de
sentença, foi lavrado o presente Termo de Penhora do imóvel de propriedade do réu/executado,

(  JAIR  CASSIO  BAPTISTA DE  MOURA -  CPF:724.023.777-04)  localizado  na  RUA FRANCISCA
VIDAL Nº 163, CASA 02, BAIRRO DE PILARES, RIO DE JANEIRO, RJ, transcrito no Livro
nº02, R13,  matrícula nº109930, conforme  certidão acostada às fls.207/210 destes autos,

ficando  nomeado  depositário  o  devedor  JAIR  CASSIO  BAPTISTA  DE  MOURA  -
CPF:724.023.777-04. Foi concedida JG ao autor, devendo tal gratuidade ser estendida
aos serviços extrajudiciais, na forma do art. 3º da Lei nº 1.060/50, visando que o autor
possa promover o registro do mesmo junto ao RGI competente Para constar lavrei o presente termo que,
lido e  achado de acordo,  vai  devidamente assinado.  Eu,  _______________ Antonio  Carlos Zanini  -
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/27434 o digitei e eu, _______________ Rossana Dusi Vilela -
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21460, o subscrevo.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

Executado:JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA - CPF:724.023.777-04 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4E8T.LQ2C.515L.MFQ2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 21/06/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Ao exequente, em cinco dias, para dizer como pretende prosseguir com a execução.  

 

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 02/07/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, anexando-se o espelho do IPTU,

acostado às fls. 207.  

 

Rio de Janeiro, 2 de julho de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 07/07/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DA CAPITAL - DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 
 

 
 

PROCESSO NO 0142130-44.2019.8.19.0001 

 

 
Processo nº: 0244234-85.2017.8.19.0001 Decisão Descrição: 1 - 
O imóvel penhorado já foi objeto de diversas penhoras anteriores, 
conforme se depreende pela análise da certidão da matrícula do 
imóvelfls.464/471). O imóvel, portanto, não poderá ser objeto de 
adjudicação. E, havendo sua venda em leilão, para fins de 

pagamento dos credores, deverá ser respeitada a ordem das 

penhoras. Agrava ainda a situação, o fato do imóvel estar alienado 
fiduciariamente. 2 - O referido imóvel, além de ter sido 
penhorado em diversos outros processos, ao que tudo 
indica, em razão de toda a documentação anexada aos 
autos (fls.483-485), é bem de família. 3- O executado 
informou bem do réu original (Kerocasa) às fls.477-478, 
em vaga análise desonerado, para fins de substituição da 

penhora em bem indevido, indicando boa-fé. 4 - Diga o 
exequente, portanto, como deseja prosseguir, no prazo de 10 
dias. Em caso de manter a decisão de declinar da oferta de 
substituição do bem já penhorado (fls.502), deverá demonstrar a 
existência de outros imóveis em nome do executado, a fim de que 
seja permitida eventual penhora, ou, então, comprovar eventual 

fraude à execução 
 

  JAIR CÁSSIO BAPTISTA DE MOURA, brasileiro, divorciado, corretor de imóveis 

sob o n.º 37792/CRECI-RJ, portador da carteira de identidade de n. 05996532-7, expedida por 

DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF 724.023.777-04, e residente e domiciliado na Rua Francisco Vidal, 

nº 163, Casa 2 - Pilares Rio de Janeiro – RJ - nesta cidade, e KEROCASA COOPERATIVA 

HABITACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.657.514/0001-78, já qualificada nos autos do 

processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. por seus advogados, infra-

assinados, perante a este juízo expor e ao final requerer, o que abaixo segue: 

 

EMBARGOS A EXECUÇÃO 

 
COM PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO 

DE PENHORA 
Com base no artigo 914, 917 inciso VI Código Processo Civil 

Art. 847 Código Processo Civil 
 

 

 







I – PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DO ATO INTIMATÓRIO A CERCA DA PENHORA DO 

IMÓVEL RESIDENCIAL DO EXECUTADO DE FLS.  

 

 

Inicialmente insta salientar que tem esta peça o intuito de discorrer sobre “matéria de 

ordem pública”, uma vez que vem contestar a penhora recaída sobre o imóvel objeto do presente 

processo de execução e ainda que por se tratar desta respectiva questão de ordem pública, tais 

questões não estão sujeitas a nenhum tipo de preclusão uma vez que o ordenamento 

jurídico processual pátrio confere ao juiz, independentemente das vontade dos 

litigantes controle da originalidade da demanda, posto que em caso de omissão do mesmo, 

teríamos uma grave violação a preceitos de Direitos e Garantias Fundamentais elencadas em 

nossa constituição Federal e com isso podem e devem ser suscitadas a qualquer momento 

processual.  

 

Com isso, o executado tomo conhecimento da referida penhora constante em seu 

imóvel através de uma busca cartorária, e sendo assim vem apresentar sua peça de embargos, 

para que seja devidamente acolhida e julgada procedente.  

 

Outros requisitos formais para edificar o bem de família é a instrumentalização pública, 

que deverá ser solene, independentemente do valor do imóvel. Além dos requisitos previstos e 

conhecidos para a criação do instrumento público, é necessária a descrição do limite do valor do 

imóvel e sua efetiva moradia. 

 

Essa proteção ao bem de família pode ser invocada a qualquer tempo, seguindo 

entendimento jurisprudencial dos Tribunais: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. 

IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

AFRONTA AO ART. 5.º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURADA. 

PROVIMENTO. Demonstrada a violação do art. 5.º, LIV e LV, da Constituição Federal, 

merece provimento o Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento provido. 

RECURSO DE REVISTA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS 

IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

AFRONTA AO ART. 5.º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURADA. 

PROVIMENTO. É firme o entendimento do STJ e desta Corte Trabalhista que a 

impenhorabilidade do bem de família se constitui matéria de ordem pública, que pode 

ser arguida a qualquer tempo até o fim da execução, independentemente do manejo 

dos Embargos à Execução. Infere-se de tal raciocínio que a rejeição do pedido de 

produção de prova formulado em sede de Embargos de Terceiros, para fins de 

comprovação de enquadramento de imóvel residencial como bem de família, bem como 

a não apreciação de documentos na fase recursal, por intempestivos, vulnera o art. 

5.º, LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em cerceia o direito da parte à ampla 





defesa. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST-RR-450-77.2011.5.09.0002; 

Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT 26/4/2013).” 

 

Com isso, entende-se que tratando de matéria de ordem pública, a 

impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e não se submete à preclusão. 

 

O processo de execução deve assegurar os direitos básicos outorgados pela lei, entre 

eles o direito à moradia e à vida digna, sem que este processo deixe o devedor vulnerável e sem 

direitos básicos garantidos pela Constituição Federal, pois o bem de família, em regra, é direito 

indisponível e insuscetível de renúncia. 

 

Diz-se indisponível, pois diz respeito à integridade física, vida, direitos da 

personalidade e por isso é uma medida atípica que protege o direito do devedor de entregar seu 

patrimônio para saldar uma dívida de uma obrigação contraída e por ser uma medida excepcional, 

só pode ser reconhecida em casos em que é justificada a dissipação do patrimônio, por meio de 

elementos concretos que confirmem o risco de dano irreparável. 

 

Fora as hipóteses previstas na Lei 8.009/1990, o bem de família deve ser irrenunciável, 

já que, sua renúncia seria um meio de permitir a execução de forma mais onerosa para o devedor, 

na forma do artigo 805 CPC/2015, o que frustraria, ainda, princípios de ordem pública. 

 

 

DO PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – ART. 835 I E § 2º CÓDIGO 

PROCESSO CIVIL C/C COM ARTIGO 847 CÓDIGO PROCESSO CIVIL   

 

 
Inicialmente requer o embargante, COMO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ, a 

substituição do referido bem penhorado, a fls. por imóvel de propriedade da Empresa KEROCASA 

COOPERATIVA HABITACIONAL totalmente desembaraçado não havendo qualquer impedimento legal. 

  

Sendo assim, estando seguro o juízo com a penhora do imóvel que ora se solicita a 

substituição, e a juntada da certidão de ônus reais, requer QUE O AUTOR SEJA INTIMADO A ESCOLHER 

POR QUAL substituição da penhora do imóvel acima mencionado. Tudo em conformidade com o art. 847 do 

NCPC. 

 

1.1 – IMÓVEL: Av. São Paulo, n.º 1200, casa 01, Bairro Trindade – São 

Gonçalo 

 





1.2 – IMÓVEL: Rua Iguaba Grande, n.º 78, Apt. 308, Bl. 02, Pavuna 

 

1.3 – IMÓVEL: Terreno n.° 14, da quadra número 21 desmembrado do 

loteamento denominado "jardim Itaguaí-mar" com metragem de 

360 m² medindo 12 m de frente e fundos, por 30 m de extensão de 

ambos os lados, confrontando pela frente com a Rua Praia das 

Salinas. 

 

DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE 

BENS DO DEVEDOR ORIGINÁRIO – KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL 

 

Inicialmente insta salientar que o referido bem penhorado nestes autos de fls.401 

Pertencente ao SÓCIO-DIRETOR JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA, conforme declaração 

de imposto de renda acostado aos autos nesta peça.  

 

Salienta-se ainda que, o devedor originário nestes autos KEROCASA COOPERATIVA 

HABITACIONAL, embora passe por dificuldades financeiras, ainda tem bens imóveis de forma a 

saldar a presente execução, o entendimento jurisprudencial, deste tribunal é no sentido de que 

se suspenda o incidente processual de desconsideração de personalidade jurídica, substituindo 

pelo bem que satisfaça integralmente a presente execução, razão pela qual anexa a esta peça 

certidão de imóvel atualizado de forma a garantir o juízo até a quitação das parcelas já iniciadas 

e pagas aos autos.  

 

Sendo certo ainda que os referidos imóveis, conforme certidões que ora anexadas, 

está devidamente apto a responder pela presente dívida.  

 

Com isso, não há de se falar em penhora sobre o imóvel do respectivo sócio diretor, 

sob pena de não se ter esgotadas todas as vias executórias, do devedor originário, uma vez que 

o mesmo ainda tem imóveis livre e desembaraçados em seu nome, sob pena de se suprimir atos 

executórios.  

 

Não obstante dizer ainda que a execução, conforme disciplina no artigo 805 e § único 

do Código de processo Civil deve-se se processar pelo modo menos gravoso ao executado, desde 

que o mesmo indique outros meios mais eficazes e menos gravosos, a fim de que se suspenda o 

referido ato e se direcione a se gravar o imóvel do devedor originário, conforme transcreve-se 

baixo:  

 





CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, 

o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

executado. 

 

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais 

gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob 

pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 

 

 

Cabe dizer ainda que tal via, encontra-se harmonicamente em consolidação com o 

entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme abaixo transcreve-

se o decisório:  

 

Processo nº: 0244234-85.2017.8.19.0001 Decisão Descrição: 1 - O imóvel 

penhorado já foi objeto de diversas penhoras anteriores, conforme se 

depreende pela análise da certidão da matrícula do imóvelfls.464/471). O 

imóvel, portanto, não poderá ser objeto de adjudicação. E, havendo sua 

venda em leilão, para fins de pagamento dos credores, deverá ser respeitada 

a ordem das penhoras. Agrava ainda a situação, o fato do imóvel estar 

alienado fiduciariamente. 2 - O referido imóvel, além de ter sido penhorado 

em diversos outros processos, ao que tudo indica, em razão de toda a 

documentação anexada aos autos (fls.483-485), é bem de família. 3- O 

executado informou bem do réu original (Kerocasa) às fls.477-478, em vaga 

análise desonerado, para fins de substituição da penhora em bem indevido, 

indicando boa-fé. 4 - Diga o exequente, portanto, como deseja prosseguir, 

no prazo de 10 dias. Em caso de manter a decisão de declinar da oferta de 

substituição do bem já penhorado (fls.502), deverá demonstrar a existência 

de outros imóveis em nome do executado, a fim de que seja permitida 

eventual penhora, ou, então, comprovar eventual fraude à execução. 

 

 

 

Processo nº:0033242-49.2017.8.19.0001  Tipo do Movimento:  

Decisão  A simples existência de um bem em nome do devedor originário, 

que satisfaça integralmente a execução, d.v., afasta a possibilidade de 

desconsideração da personalidade jurídica da executada, com fundamento no 

§ 5º do art. 28 do CDC; portanto, estando o imóvel descrito a fls. 424 apto 

a responder pela dívida da executada, não se justifica a adjudicação de 

imóvel ( ou fração deste ) pertencente aos representantes legais da pessoa 

jurídica. Ocorre que a certidão em referência data de 2017, tendo-se notícia 

de que são várias as execuções movidas contra a executada neste e em 





outros juízos desde então, o que compromete a aptidão atual do imóvel para 

responder pela execução. Ante o exposto, intime-se o executado para 

juntada de certidão atualizada do imóvel descrito a fls. 424 em 72 horas, sob 

pena de indeferimento da substituição e deferimento da adjudicação 

requestada. PIC 

 

Processo nº: 0033242-49.2017.8.19.0001 Tipo do Movimento:  

Decisão Defiro a substituição da penhora e a suspensão do incidente de 

desconsideração. Expeça-se termo e oficie-se ao cartório imobiliário para 

averbação, informando que o exequente é beneficiário da justiça gratuita e, 

tendo em vista sua competência para o concurso de credores, solicite-se ao 

27o. JEC da Capital que, na eventualidade de alienação do imóvel em hasta 

pública, que faça a reserva do valor excutido a favor deste juízo. Com a 

averbação intime-se o devedor para embargos. PIC 

  

DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – LEI Nº 8.009, DE 29 DE 

MARÇO DE 1990 – BEM PENHORADO NOS AUTOS DESTE PROCESSO 

 

Inicialmente insta salientar que o referido bem penhorado nestes autos de fls. 401 

Pertencente ao SÓCIO-DIRETOR JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA, tem-se com sua única 

residência e moradia, onde o mesmo estabelece seu lar familiar de forma habitual, conforme 

RATIFICA-SE na cópia da declaração de imposto de 

renda atualizada acostada a esta peça.  

 

Não obstante dizer ainda que, temos como comprovação cabal, do domicilio do 

executado no bem penhorado em questão a conta de concessionária de serviço público, qual seja 

LIGHT, e ainda o IPTU atualizado em nome do mesmo, e demais contas as quais pode-se verificar 

a residência do Autor no respectivo imóvel.  

 

O nosso sistema jurídico protege o bem de família incidindo sobre ele a proteção da 

impenhorabilidade, ou seja, não pode ser penhorado, diante das dívidas existentes, a não ser nos 

casos específicos. A Lei 8.009/90 que trata da impenhorabilidade do bem de família conceitua em 

seu artigo 1o. 

 

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, 

é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, 

comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída 

pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários 

e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 





 

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se 

assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza 

e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que 

guarnecem a casa, desde que quitados. 

 

Tem-se ainda o reforço da própria lei, no que tange a proteção quanto a execuções de 

diversas naturezas, inclusive a execução em questão, conforme transcreve-se abaixo:  

 

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de 

execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra 

natureza, salvo se movido 

 

Nota-se Exa., que o executado SR. JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA, estabelece 

como moradia permanente por sua entidade familiar o imóvel penhorado em questão, 

amplamente protegido pela respectiva lei, conforme também transcreve-se abaixo:  

 

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente. 

 

Ainda neste ínterim a fim de corroborar com vergastado acima, esta respectiva 

proteção regulamentada pela lei 8009, de 29 de março de 1990, tem como amparo e transcende 

naturalmente da proteção dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos em nossa 

Constituição Federal, onde assegura o asilo inviolável do indivíduo sua residência (art. 5º, XI 

CF/88), 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 

1988 TÍTULO II – DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - 

CAPÍTULO I – DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 

delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 





determinação judicial;   (Vide Lei nº 13.105, de 

2015)   (Vigência) 

 

 

 Sendo ainda um Direito Social, também elencado em nossa Constituição Federal, o 

direito à moradia (art. 6º CF/88), não podendo o mesmo ser violado, sendo a unidade familiar 

protegida e tendo proteção especial do ESTADO, conforme ainda descreve-se no artigo 226, de 

nossa Constituição Federal.  

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

90, de 2015) 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. 

 

 

Ora Exa. Como se pode observa, o prosseguimento do feito, implicará na realização 

de medidas que tornarão definitiva a expropriação do único imóvel do executado onde o mesmo 

reside estabelecendo moradia tanto sua como de sua família.  

 

Não obstante dizer ainda que, o objetivo do legislador foi o de garantir a cada 

indivíduo, quando nada, um teto onde morar mesmo que em detrimento de credores, em outras 

palavras, ninguém tem o direito de jogar quem quer que seja na rua para satisfazer um crédito, 

por isso o imóvel residencial foi considerado impenhorável.  

 

O que tratamos aqui refere-se ao princípio da dignidade da pessoa humana, o valor 

da personalidade tem preeminência neste caso devendo prevalecer em face de um direito de 

crédito inadimplido.  

 

Cumpre ressaltar a importância que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

assume no ordenamento jurídico, devendo-se estendê-lo não como forma supletiva das lacunas 

da lei, mas sim como fonte normativa, apta a exercer sua imperatividade e cogência nas relações 

jurídicas.  

 

Neste sentido, a Carta Magna, dispõe que: 



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art212%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art212%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1045
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm


CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL TÍTULO I – 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 

Neta seara, seria interessante citar a opinião do Autor Gustavo Tepedino ao afirmar 

que pretendeu o constituinte, ao fixar cláusula geral e “mediante o estabelecimento de princípios 

fundamentais introdutórios, definir uma nova ordem pública, da qual não se podem excluir as 

relações jurídicas privadas, que eleva ao ápice do ordenamento a tutela da pessoal humana, 

funcionalizando a atividade econômica privada aos valores existenciais e sociais ali definidos” 

 

Humberto Theodoro Junior, ao descrever os princípios informativos do processo de 

execução, elucida de maneira brilhante a matéria:  

 

“É aceito pela melhor doutrina e prevalece na jurisprudência o 

entendimento de que a execução não deve levar o executado a uma 

situação incompatível a dignidade da pessoa humana. Não pode a 

execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome, 

o desabrigo do devedor e de sua família, gerando situações 

incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Neste sentido, 

institui o código a impenhorabilidade de certos bens como provisões 

de alimentos, salários, instrumentos de trabalho, pensões, seguro de 

vida e etc.. 

 

(...) a execução deve ser útil ao credor, e, por isso, não se permite 

sua transformação em instrumento de simples castigo ou sacrifício do 

devedor” 

 

Resta nos concluir, portanto, que o processo de execução não deve servir como 

instrumento de flagelo do devedor, posto que lhe deva ser assegurados os direitos básicos 

outorgados por lei, como o direito de ter moradia e, principalmente, o direito de ter uma vida 

digna, o que se restabelecerá no presente caso, desconstituindo-se o ato pelo qual foi constrito o 

bem de família, na medida em que se afigura direito indisponível.  

  





Sendo assim, diante da análise perfunctória, dos documentos acostados a este passe, 

os quais revelam-se por idôneos, a comprovar a moradia habitual do executado no imóvel 

penhorado, uma vez que são faturas de concessionárias de serviços público, pode-se cabalmente 

notar que o referido imóvel em questão objeto da presente, não pode jamais, em tempo algum 

servir de instrumento de flagelo do devedor, conforme exposto acima.  

 

DA IMPENHORABILIDADE DO BEM GRAVADO EM RAZÃO DA 

INADIMISSIBILIDADE DO CONCURSO DE CREDORES EM RITO ESPECIAL – CONCURSO 

DE CREDORES  

 

Noutro giro, salienta-se ainda que, conforme pode-se notar, na certidão de ônus reais 

anexada aos autos, tem-se por uma multiplicidade de penhoras advindas de execuções já 

devidamente prenotadas no referido bem.  

 

É sabido que, em concurso de credores, para que se possa fazer a verificação de 

preferência tem-se para o deslinde da presente um rito comum cível e não o rito especial que 

rege os Juizados Especiais Cíveis, sendo assim, tal procedimento tornar-se-á inaplicável ao 

presente juízo.  

 

Prudente mencionar que de forma alguma estar se alegando o cerceamento do direito 

pleiteado pelo Autor, tendo em vista que se este fosse o objetivo o mesmo deveria obter certidão 

de credito e buscar a satisfação do mesmo junto a vara cível deste tribunal, o que se questiona é 

a inaplicabilidade do concurso de credores perante a este rito especial, e não o direito de ter seu 

crédito satisfeito que guarnece o autor.  

 

A vista desta explanação, informa ainda que a mesma encontra-se harmoniosa com 

diversos entendimentos deste Tribunal bem como ordenamento pátrio, conforme transcreve-se 

abaixo:  

 

0212209-82.2018.8.19.0001 – Tipo do Movimento: Decisão 

Descrição: Chamo o feito a ordem. Até a presente data a penhora do imóvel 

de fls. 150/ss. não foi registrada no RGI, o que leva à inexistência de garantia 

efetiva nos autos. Da análise da escritura do imóvel indicado à penhora, 

verifica-se que já existem 4 registros de penhora pelo 23 JEC, o que traduz 

incompatibilidade com o rito do JEC, uma vez que não há como se aferir 

concurso de credores no procedimento especial. Levanto a penhora do imóvel 

de fls. 157, razão pela qual, deixo de conhecer os embargos à execução de 

fls. 243/ss em razão da ausência de garantia do Juízo. Intime-se o exequente 

para que, no prazo de 72 horas, indique bens livres e desembaraçados das 





executadas sob pena de extinção da execução e eventual expedição de 

certidão de crédito. Sem prejuízo, determino à secretaria que corrija a 

autuação do feito par a inclusão dos sócios da ré no polo passivo, como 

determinado desde janeiro (fls. 133), e não cumprido pela serventia. 

Certifique-se o cumprimento do ora determinado. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem. 

 

Pelo fim do exposto, a fim de corroborar com os fatos mencionados acima, faz-se 

juntar a ônus reais do imóvel atualizada com as respectivas penhoras, demonstrando assim o 

concurso de credores, que traduz a incompatibilidade com o rito especial. Requerendo assim o 

levantamento/cancelamento da referida penhora com expedição de ofício ao RGI competente. 

 

 
Isto posto vem requerer o que abaixo segue:  

 

 

1. Liminarmente, a substituição do referido bem penhorado, a fls. a substituição 

do referido bem penhorado, a fls. Por um dos imóveis que ora se juntam nesta 

oportunidade sitos a: IMÓVEL: Av. São Paulo, n.º 1200, casa 01, Bairro 

Trindade – São Gonçalo - IMÓVEL: Rua Iguaba Grande, n.º 78, Apt. 308, Bl. 

02, Pavuna - IMÓVEL: Terreno n.º 14, da quadra número 21 desmembrado do 

loteamento denominado "jardim Itaguaí-mar" com metragem de 360 m² 

medindo 12 m de frente e fundos, por 30 m de extensão de ambos os lados, 

confrontando pela frente com a Rua Praia das Salinas SENDO CERTO QUE O 

DEVEDOR ORIGINÁRIO KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL 

ainda tem bens imóveis de forma a saldar a presente execução 

coadunando-se com entendimento jurisprudencial, deste tribunal, requerendo 

que se suspenda o incidente processual de desconsideração de personalidade 

jurídica, substituindo pelo bem que satisfaça integralmente a presente 

execução; 

 

2. Caso não seja o entendimento de V.Exa., requer ainda subsidiariamente e 

liminarmente, a substituição do referido bem penhorado, a fls. Por um dos 

imóveis que ora se juntam nesta oportunidade sitos a: IMÓVEL: Av. São Paulo, 

n.º 1200, casa 01, Bairro Trindade – São Gonçalo - IMÓVEL: Rua Iguaba 

Grande, n.º 78, Apt. 308, Bl. 02, Pavuna - IMÓVEL: Terreno n.º 14, da quadra 

número 21 desmembrado do loteamento denominado "jardim Itaguaí-mar" 

com metragem de 360 m² medindo 12 m de frente e fundos, por 30 m de 

extensão de ambos os lados, confrontando pela frente com a Rua Praia das 





Salinas - RJ tendo em vista ser a medida menos gravosa de forma a não 

prejudicar a RESIDENCIA E MORADIA DO RÉU JAIR CASSIO BAPTISTA 

DE MOURA, POR SER O REFERIDO IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA; 

 

3. Seja recebido a presente e seja intimado o requerido a responder o mesmo; 

 

4. Seja declarado por sentença a insubsistência da penhora e sua consequente 

anulação, uma vez que se trata de um bem de família onde o mesmo exerce 

de forma habitualíssima sua moradia e de sua família, e por esta 

característica estar inexoravelmente amparado pela 

impenhorabilidade, em harmonia aos argumentos de direito acima 

delineados; 

 

5. Requer o levantamento/cancelamento DEFINITIVO da penhora 

realizada sob o imóvel objeto da presente, de propriedade do executado 

JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA, sito a IMÓVEL CASA 2 - SITUADA NA 

RUA FRANCISCA VIDAL Nº 163 - LIVRO 2 - 6 RGI COMARCA DA CAPITAL 

- RJ - FICHA 01 - INSCRIÇÃO 1.818.682-5 - matricula 109.930, frente 

as razões acima declinadas, ou seja, por ainda existirem bens em nome do 

devedor originário KEROCASA COOPERATIVA, e ainda por ser este um bem de 

família onde o mesmo exerce de forma habitualíssima sua moradia e de sua 

família, e por esta característica estar inexoravelmente amparado pela 

impenhorabilidade, conforme acima descrito e se encontrar em 

multiplicidade de penhoras não se podendo aferir o concurso de 

credores neste Rito Especial;  

 

6. Requer ainda a expedição de ofício competente ao 6º Ofício de Registro 

de Imóveis – RGI, sito á Av. Rio Branco, nº 39, 7º Andar – Centro – Rio de 

Janeiro – RJ, para que se proceda a respectiva baixa no gravame 

prenotado, conforme certidão constante em fls., por ser a medida da 

mais límpida, solar e cristalina JUSTIÇA!!!!!... 

 

 

7. Por fim, requer que as publicações sejam enviadas para a imprensa oficial no 

nome do Dr. João Carlos Ferreira OAB/RJ 171.850, conforme incluso mandato, 

bem como seja anotado na capa dos presentes autos e onde mais couber, sob 

pena de nulidade; 

 

 





 

 

 

 

 

N. Termos, 

P. Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2021. 

      

DR. JOÃO CARLOS FERREIRA 

OAB/RJ 171.850 

(assinado eletronicamente) 

 

 













































































































CARTÓRIO DO 4º OFICIO

Endereço: PRACA DOUTOR LUIZ PALMIER,  30, CENTRO, SAO GONCALO / RJ

Telefone: (21)2712-2446

Gilberto Gonçalves Augusto

E-mail: www.4oficiosg.com.br

Gilberto Gonçalves Augusto

Ofícios e Atos do Registro de Imóveis

Livro: 2 / Matrícula: 24190 / Data da Certidão: 03/07/2019.

C E R T I D Ã O

Certifico que sobre o imóvel supra, não constam outros gravames a não ser os já mencionados. São Gonçalo, 03 de julho 
de 2019. 
xxxxxxxxxxxxx

                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                      
                                                                                                                       
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tabela de Custas:

20.4.6.* CERTIDÃO ELETRÔNICA: 76,22 x 1 = 76,22

Emolumentos: R$ 76,22 | Fetj: R$ 15,24 | Fundperj: R$ 3,81 | Funperj: R$ 3,81 | Funarpen: R$ 3,04 | Pmcmv: R$ 1,52 | Iss: R$ 1,58 | Total: R$ 105,22.
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 18/07/2021

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 07/07/2021





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 07/07/2021

Despacho              

Certifique-se sobre os embargos de fls.271/283.  

Rio de Janeiro, 18/07/2021.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 46UL.VZH6.N9HP.J933
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Atualizado em 19/07/2021

Data 19/07/2021





Poder Judiciário 

Rio de Janeiro 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021. 

 

No. do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHORéu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDARéu:

HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-MERéu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURARéu:

SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA 

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO 

 

 

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 

 

 

Certifique-se sobre os embargos de fls.271/283. 





Poder Judiciário 

Rio de Janeiro 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021. 

 

No. do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHORéu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDARéu:

HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-MERéu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURARéu:

SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA 

Destinatário: DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS 

 

 

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 

 

 

Certifique-se sobre os embargos de fls.271/283. 





Poder Judiciário 

Rio de Janeiro 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021. 

 

No. do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHORéu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDARéu:

HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-MERéu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURARéu:

SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA 

Destinatário: JOÃO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA 

 

 

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 

 

 

Certifique-se sobre os embargos de fls.271/283. 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 20/07/2021

Data 20/07/2021

Descrição Certifico que a penhora foi deferida às fls. 130, e os

executados (s.m.j.) não foram intimados, somente o

advogado do exequente conforme certidão de fls. 223.





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-
mail: cap07jeciv@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material

         

Atos Ordinatórios

Certifico que a penhora foi deferida às fls. 130, e os executados (s.m.j.) não foram intimados, somente o
advogado do exequente conforme certidão de fls. 223. 

Rio de Janeiro, 20/07/2021.

Audeci Fernandes Frieiro - Analista Judiciário - Matr. 01/14576
Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 29/07/2021

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 20/07/2021





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 20/07/2021

Despacho              

Chamo o feito a ordem. 

Melhor  compulsando os  autos,  verifico  ter  sido  precipitadamente  determinada a  avaliação  do
imóvel penhorado, sem que os Executados, incluídos no polo passivo conforme a decisão de fls.
197, tivessem sido efetivamente intimados para ciência da penhora de acordo com a determinação
de fls.  213 parte final,  assim determino a juntada do mandado de avaliação que se encontra
pendente no sistema e que, se aguarde o momento oportuno para o regular prosseguimento dos
atos de execução. 

No mais, retornem ao cartório para que certifique adequadamente os Embargos à Execução, no
que  tange  a  tempestividade  e  a  garantia  do  juízo,  considerando,  sobretudo,  a  ausência  de
oportuna intimação e também a penhora de fls. 213.  

Rio de Janeiro, 28/07/2021.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____
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Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada de Mandado

Data 02/08/2021





Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Central de Cumprimento de Mandados do Méier do Méier 
 
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Mandado: 2021025872 
Documento: 500/2021/MND 
 

1398                                                                                                                                                     
CARLACUNHA 

 

 

 

CERTIDÃO  

 

 

  

LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA  

  

DO OBJETO  

Destina-se este laudo a dar cumprimento ao MANDADO DE  

AVALIAÇÃO e VERIFICAÇÃO , expedido pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível.  

  

Localização: Rua Francisca Vidal, 163, casa 2 fundos  

Bairro: Pilares  

Cidade: Rio de Janeiro  

Matrícula RGI: 109930  

Inscrição IPTU: 1818682-5  

Zoneamento: zona residencial urbana  

Situação/posição: casa de fundos  

  

TERRENO 

Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito, caracterizado  

e confrontado, como consta nas cópias anexadas no referido mandado  

(Certidão de Registro Geral de Imóvel do Cartório 6º Serviço Registral e Guia  

de IPTU).  

  

DILIGÊNCIA  







Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Central de Cumprimento de Mandados do Méier do Méier 
 
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Mandado: 2021025872 
Documento: 500/2021/MND 
 

1398                                                                                                                                                     
CARLACUNHA 

Compareci ao local no dia 19/07//2021, às 11h, onde fui recebida  

pela Sr Jair, morador da casa passando a avaliar o imóvel, que possui  

as características a seguir discriminadas.  

  

IMÓVEL  

Trata-se de uma casa de fundos, de ocupação exclusivamente residencial,  

No tocante à pintura, piso, louças, instalações elétricas e  

hidráulicas e, no seu aspecto geral, encontra-se em bom estado de  

conservação e manutenção.  

Ressalto haver outra casa no terreno ( 1 fundos)  

  

CONCLUSÃO  

Ante às pesquisas levadas a efeito na região para tomada de  

preços de imóveis semelhantes ao avaliado e, considerando a sua localização,  

dimensões, área construída e características, padrão e logradouro, idade e  

qualidade de material empregado, seu acabamento e estado geral de  

conservação, AVALIO o bem acima descrito em R$ 600.000,00 (seiscentos    

mil reais).  

 

 

 

 

               

       Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021. 

 

                            Carla da Fonseca Carneiro da Cunha - 01/28644                               

 

Data: 20/07/2021 21:25:30
Local TJ-RJ
Motivo: Assinado por CARLACUNHA





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 30/07/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Certifique-se sobre os embargos de fls.271/283.  

 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão JOAO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 30/07/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Certifique-se sobre os embargos de fls.271/283.  

 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 30/07/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Certifique-se sobre os embargos de fls.271/283.  

 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que o despacho abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 20/07/2021 e foi publicado em 22/07/2021 na(s) folha(s) 325/326 da edição: Ano 13 - n° 211 do

DJE. 

 

Proc. 0142130-44.2019.8.19.0001 - RODOLFO SILVA DE CARVALHO (Adv(s). Dr(a). DAVIDSON CAETANO DOS

SANTOS (OAB/RJ-168656), Dr(a). DANIEL BARROS CELESTINO (OAB/RJ-166407) X KEROCASA COOPERATIVA

HABITACIONAL LTDA E OUTROS (Adv(s). Dr(a). JOÃO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA (OAB/RJ-

171850)Despacho: Certifique-se sobre os embargos de fls.271/283.  

 

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2021 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 29/09/2021

Data 29/09/2021

Descrição Certifico que os Embargos `a Execução de fls.270 são

tempestivos e o Juízo encontra-se garantido conforme

fls.248.





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-
mail: cap07jeciv@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material

         

Atos Ordinatórios

Certifico que os Embargos `a Execução de fls.270 são tempestivos e o Juízo encontra-se garantido
conforme fls.248. 

Rio de Janeiro, 29/09/2021.

Rossana Dusi Vilela - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21460
Øþ

738





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 13/10/2021

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 29/09/2021

Data da Devolução 13/10/2021

Data do Despacho 13/10/2021

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 29/09/2021

Despacho              

Sobresto o curso da execução. 
Recebo os Embargos. Ao Embargado.  

Rio de Janeiro, 13/10/2021.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4XNL.M3NV.S6Q4.9963
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ
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Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 13/10/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Sobresto o curso da execução. 
Recebo os Embargos. Ao Embargado.  
Øþ

1195





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Sobresto o curso da execução. 
Recebo os Embargos. Ao Embargado.  
Øþ

1195





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: JOÃO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Sobresto o curso da execução. 
Recebo os Embargos. Ao Embargado.  
Øþ

1195





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 19/10/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.
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MERITÍSSIMO JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

PROC.: 0251822-51.2014.8.19.0001  
 

    PAULO ALBERTO CRUZ DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, 

vem, por seu advogado, JUNTAR PLANILHA DE CÁLCULO, no valor 

de R$ 8.776,80. 

 

    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2021 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 
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I – PLANILHA DE CÁLCULO ARITMÉTICO 

  

   

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

Cálculo de Débitos Judiciais 

Valor a ser atualizado:  R$ 5.175,00 

Período de atualização monetária:  de 30/11/2017 até 14/10/2021 (1394 dias) 

Tipo de juros:  Juros Simples (360 dias no ano) 

Taxa de juros:  12% 

Período dos Juros:  de 30/11/2017 até 14/10/2021 (1394 dias) 

Honorários (% sobre valor corrigido + 
juros):  

0,00% 

   

Índice de correção monetária:  1,15794244 

Valor corrigido:  R$ 5.992,35 

Valor dos juros:  R$ 2.784,45 

Valor corrigido + juros:  R$ 8.776,80 

Total de honorários:  R$ 0,00 

   

Total:  R$ 8.776,80 
 

 

* Atualizado até o dia 14.10.2021 

** 30.11.2017 – prazo fatal para pagamento do acordo de 

fls. 215 

*** R$ 5.175,00 = acordo de R$ 4.500,00 + 15% de multa 

(fls. 215) 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Juntada

Data da Juntada 19/10/2021

Tipo de Documento Petição

Texto Documento eletrônico juntado de forma automática.





_____________________________________   1 de 3   _____________________________________ 

MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 
 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, apresentar RESPOSTA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos 

termos seguintes: 

 

    O Embargante aduz que o imóvel 

penhorado é seu único imóvel, sendo configurado o instituto 

do BEM DE FAMÍLIA. Contudo, a tese levantada cai por terra, 

com a declaração de imposto de renda do Executado, a qual 

consta outros imóveis de sua propriedade – declaração de 

imposto de renda do recorrido em anexo. Ademais, em razão 

das inúmeras penhoras, não pode o bem ser penhorável para 

um credor e não ser para outro, havendo evidente risco de 

decisões conflitantes neste ponto. 

 

    O Embargante aduz a impossibilidade de 

penhora do imóvel face ao CONCURSO DE CREDORES. Todavia, o 

argumento cai por terra, face a intenção do Exequente em 

ADJUDICAR O IMÓVEL. Ademais, o concurso de credores tem 

perfeita aplicação no rito dos Juizados, já tendo obtido 

êxito com a transferência de recursos da venda de imóveis 

de seus representantes por outro juízo. 
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    Com efeito, o Embargante oferece bem 

IMÓVEIS para SUBSTITUIR O IMÓVEL PENHORADO. Nesse sentido, 

torna o petitório uma tentativa de se frustrar a execução, 

bem como, retardar os atos executórios, vez que os imóveis 

já foram indicados em diversos processos, ademais de ser 

imóveis de pequena metragem (basicamente conjugado) em zona 

de risco sem qualquer liquidez dada a inviabilidade de 

leilão positivo. 

 

    Por derradeiro, o Embargante requer a 

SUSPENSÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA, face a existência de imóvel da empresa Ré. 

Entrementes, avulta chamar atenção ao fato que os imóveis 

indicados já estão sendo penhorados em diversos outros 

processos, inclusive indicados pelo patrono que esta 

subscreve, não comportando mais indicação, sob pena de 

inexistir a satisfação de todos os processos (observado que 

se trata de imóveis de pequena monta). 

 

    Informa o Exequente que o Executado já 

alienou, recentemente, dois imóveis: BANGU e MADUREIRA. A 

intenção é notória: se livrar das penhoras sobre o imóvel 

penhorado e lograr na alienação do imóvel. 

 

    Por derradeiro, DECLINA o exequente da 

proposta de parcelamento, tendo em vista que a experiência 

com outros processos tem demonstrado que ou a empresa Ré 

não paga as parcelas ou quando o faz, paga de forma 

espaçada, alternando meses sem pagar. Dessa forma, serve o 
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parcelamento, mais uma vez, como uma tentativa de se livrar 

da constrição sob o imóvel. 

 

    Face ao exposto, requer seja JULGADO 

IMPROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO, e, ato contínuo, 

prossiga a execução. 

 

    Termos em que,  

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2021 

 

Davidson Caetano dos Santos 

OAB/RJ – 168.656 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 20/10/2021

Data 20/10/2021

Descrição  CERTIFICO QUE A RESPOSTA AOS EMBARGOS É

TEMPESTIVA E QUE A PETIÇÃO DE FLS. 350 NÃO

PERTENCE A ESTES AUTOS.





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 22/11/2021

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 20/10/2021

Data da Devolução 22/11/2021

Data do Despacho 22/11/2021

Tipo do Despacho Proferido despacho de mero expediente

Publicado no DO Não





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 20/10/2021

Despacho              

I-se ambas as partes para que se manifestem, no prazo de 05 dias,  quanto a existência de outras
provas a serem produzidas, valendo o silêncio como anuência ao julgamento no estado em que se
encontra.  

Rio de Janeiro, 22/11/2021.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4BM9.6AA7.UEAN.IJ73
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 25/10/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Sobresto o curso da execução.

Recebo os Embargos. Ao Embargado.  

 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 25/10/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Sobresto o curso da execução.

Recebo os Embargos. Ao Embargado.  

 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão JOAO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 25/10/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Sobresto o curso da execução.

Recebo os Embargos. Ao Embargado.  

 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Envio de Documento Eletrônico

Data 22/11/2021





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

I-se ambas as partes para que se manifestem, no prazo de 05 dias,  quanto a existência de outras 
provas a serem produzidas, valendo o silêncio como anuência ao julgamento no estado em que 
se encontra.  
Øþ

1195





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

I-se ambas as partes para que se manifestem, no prazo de 05 dias,  quanto a existência de outras 
provas a serem produzidas, valendo o silêncio como anuência ao julgamento no estado em que 
se encontra.  
Øþ

1195





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: JOÃO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

I-se ambas as partes para que se manifestem, no prazo de 05 dias,  quanto a existência de outras 
provas a serem produzidas, valendo o silêncio como anuência ao julgamento no estado em que 
se encontra.  
Øþ

1195





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão JOAO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA foi regularmente

intimado(a) pelo portal em  26/11/2021, na forma do art. 5º, § 1º da lei 11.419/2006.

 

I-se ambas as partes para que se manifestem, no prazo de 05 dias,  quanto a existência de

outras provas a serem produzidas, valendo o silêncio como anuência ao julgamento no estado

em que se encontra.  

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 03/12/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

I-se ambas as partes para que se manifestem, no prazo de 05 dias,  quanto a existência de

outras provas a serem produzidas, valendo o silêncio como anuência ao julgamento no estado

em que se encontra.  

 

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 03/12/2021, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

I-se ambas as partes para que se manifestem, no prazo de 05 dias,  quanto a existência de

outras provas a serem produzidas, valendo o silêncio como anuência ao julgamento no estado

em que se encontra.  

 

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2021

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 10/01/2022

Data 10/01/2022

Descrição Certifico o decurso do prazo . referente ao despacho de

fl.358, sem manifestação das partes , conforme Certidão

de Intimação de fls.366,367,368





Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-
mail: cap07jeciv@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

          Processo : 0142130-44.2019.8.19.0001                                                              
                                              Fls:

Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ Indenização
Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material

         

Atos Ordinatórios

Certifico o decurso do prazo . referente ao despacho de fl.358, sem manifestação das partes , conforme
Certidão de Intimação de fls.366,367,368 

Rio de Janeiro, 10/01/2022.

Rossana Dusi Vilela - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21460
Øþ

738





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 17/02/2022

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 10/01/2022





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                     
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital  
Cartório do 7º Juizado Especial Cível  
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br  
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Fls.  
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral - Outros/ 
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material   
  
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA 
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA 
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Valeria Pacha Bichara 

 
Em 10/01/2022 

 
 
 

Sentença               
 
Trata-se de Embargos no qual postula Embargante o deferimento de medida liminar de 
substituição da penhora, indicando 03 outros imóveis de titularidade da empresa Ré originária. No 
mais, sustenta a impossibilidade de penhora do bem imóvel de sua titularidade, ao argumento de 
que o mesmo se encontra protegido pela impenhorabilidade conferida ao denominado "bem de 
família". Afirma ser o único imóvel residencial onde o executado e sua família estabelecem 
moradia. Caso não seja este o entendimento do Juízo, prossegue aduzindo a impossibilidade de 
penhora do referido bem, uma vez que se revela impossível o estabelecimento do concurso de 
credores em sede de JEC caso o imóvel venha a ser levado à leilão, pois existem outras penhoras 
determinadas por Juízos diversos.  
 
Instado a se manifestar, o fez o Embargado, alegando em resumo que não merecem prosperar as 
teses sustentadas pelo Embargante, seja pelo fato de ausência de prova de que se trata de 
moradia para a família, seja pela existência de outros imóveis de titularidade do Embargante ou, 
mesmo, pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista na norma legal. 
 
Afirma outrossim, que os bens oferecidos em substituição não podem ser aceitos, pois já 
penhorados em outros processos, de pequena metragem e localizados em área de risco, o que 
dificulta o prosseguimento da execução. 
 
Feito o breve relato do essencial. DECIDO.  
 
Compulsando os autos, entende esta Magistrada que a questão objeto do presente processo, 
merece uma breve regressão histórica para se constatar o motivo pelo qual o Embargante está 
sofrendo as consequências da execução e, por conseguinte, os efeitos da penhora que recaiu 
sobre o imóvel que segundo alega lhe serve de moradia.  
 
Não é demais consignar que versa a presente demanda acerca de pretensão indenizatória 
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proposta pelo Autor para o fim de ver reparado os danos materiais e morais que suportou por 
ocasião da celebração de um contrato com Cooperativa Habitacional (Ré originária) no intuito de 
tornar realidade o já consagrado "sonho da casa própria". A prática de mercado da referida 
empresa não é nova no Judiciário, que por sua vez, já reconheceu inúmeras vezes a atividade 
lesiva aos consumidores, bem como a efetiva falha no dever de informação àqueles mais humildes 
e desprovidos de conhecimento necessário para entender a propaganda enganosa perpetrada 
pela empresa. 
 
Saliente-se que mesmo tendo a sua pretensão reconhecida por sentença transitada em julgado, o 
Autor não logrou até o presente momento ter o seu direito satisfeito e o ressarcimento dos 
prejuízos ocasionados pela Ré. Isto porque, embora a empresa permaneça em efetivo 
funcionamento, não honra com o pagamento das condenações que lhes são impostas, atuando de 
forma recalcitrante e procrastinatória para tentar de todas as formas se furtar à execução, agindo 
com esse mesmo modus operandi em mais de uma centena de feitos que tramitam não só neste 
Juízo, mas em toda a Comarca do Rio de Janeiro.  
 
O Embargante foi incluído no polo passivo por ocasião da decisão que desconsiderou a 
personalidade jurídica da empresa, a fim adentrar ao patrimônio pessoal de seus respectivos 
sócios, na forma do disposto no art. 28 § 5º da legislação consumerista, tendo então a penhora 
recaído sobre o bem imóvel de titularidade do mesmo, uma vez que não foram localizados ativos 
financeiros, quer em nome da empresa, quer em nome dos gestores. 
 
Revela-se evidente que vem ocorrendo nestes autos, e tantos outros em igual situação, o desvio 
de bens, a fraude e o abuso de direito por parte dos dirigentes que se utilizam da personalidade 
jurídica da empresa para transferir ou esconder bens, prejudicando assim os seus credores. Nesse 
particular, de assaz importância consignar que não é crível que uma Cooperativa que se encontra 
em pleno funcionamento, realizando novos negócios imobiliários, não possua qualquer numerário 
em contas bancárias para suportar a execução, assim como também ocorre com os seus 
dirigentes. 
 
Primeiramente, rejeito o pedido de substituição da penhora, visto que, no momento oportuno optou 
a executada por quedar silente, sem satisfazer a execução ou indicar bens à penhora e, ainda, por 
serem os imóveis objeto de constrição em outros processos, não tendo sequer sido apresentada 
as certidões atualizadas do Registro Imobiliários para os fins de direito.  
 
Feitas estas considerações, passo então à análise da alegada impenhorabilidade do bem imóvel 
do qual o Embargante é proprietário, sob o fundamento de tratar-se de bem de família protegido 
pela Lei 8009/90. A norma em questão é controversa, pois se de um lado possui o verdadeiro 
propósito de proteger o núcleo familiar e o direito à moradia do devedor, por outro, acaba por 
contribuir para cultura da impunidade. A Lei que institui o bem de família, popularmente conhecida, 
como a "Lei do Calote", estimula a inadimplência e compromete a confiança depositada na 
atividade jurisdicional, pois de nada adianta o cidadão ter o seu direito reconhecido, se não puder, 
na prática, executar a tutela concedida a seu favor, resultando no fatídico "ganhou, mas não 
levou".  
 
É cediço que essa ambivalência da Lei 8009/90 tem levado à proclamação de decisões judiciais 
dissonantes, entendendo a jurisprudência mais conservadora que todo bem de família é 
impenhorável, independente de sua avaliação, uma vez que a norma não traz qualquer distinção 
quanto ao valor dos imóveis protegidos. Dito entendimento, ao que parece, confunde o direito à 
moradia com o direito à propriedade imobiliária, pois deixa ao relento os credores do executado, 
que muitas vezes mal conseguem pagar um aluguel no final do mês, enquanto os devedores 
continuam a ostentar alto padrão de vida, residindo em imóveis suntuosos, em detrimento do 
credor, que sequer teve o direito de adquirir uma moradia para igualmente preservar a sua família.  
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Parece-me mais razoável que ao invés da adoção das posições mais extremadas (a defesa 
intransigente da impenhorabilidade x a penhora de qualquer imóvel independente de seu valor), o 
caminho intermediário seja a melhor saída, ou seja, a preservação da moradia do devedor e de 
sua família dentro de um conceito do "mínimo existencial" e, de outro, a garantia do pagamento 
dos créditos sempre que houver patrimônio razoável a ser executado, evitando-se com isso a 
perpetuação de injustiças. 
 
De outro giro e ainda que assim não fosse, não trouxe o Embargante os elementos mínimos 
necessários para comprovar a existência da entidade familiar e a fixação de moradia no local, 
valendo para tanto salientar que as contas de água, luz e a Declaração de IR em nome do 
Embargante, por si só, não se prestam ao fim a que se destinam, considerando ademais, que 
sequer houve a efetiva demonstração da inexistência de outros bens imóveis em nome do 
executado. 
 
Assim, seja pelo valor do imóvel, seja pela ausência de comprovação mínima necessária, não há 
que se falar em impenhorabilidade do bem de raiz objeto da constrição judicial.  
 
Por outro lado, também não medra o argumento acerca da impossibilidade de instauração do 
concurso de credores ante a existência de penhoras precedentes, visto que não há complexidade 
alguma para o Juízo repartir o produto de alienação com os diversos credores observada a 
precedência das penhoras. 
 
Por todo o exposto e por não vislumbrar qualquer vício que possa macular ou invalidar a penhora 
determinada por este Juízo, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a execução tal como 
deflagrada, ordenando o seu regular prosseguimento.  
Transitada em julgado, prossiga-se com os atos de execução, intimando-se ambas as partes para 
que se manifestem acerca da avaliação já realizada (fls. 336) e o exequente, inclusive, para 
apresentar planilha atualizada da dívida.   
 

Rio de Janeiro, 16/02/2022. 
 
 

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Valeria Pacha Bichara 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4Y68.Q8U7.EYA4.1V93 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de Embargos no qual postula Embargante o deferimento de medida liminar de 
substituição da penhora, indicando 03 outros imóveis de titularidade da empresa Ré originária. 
No mais, sustenta a impossibilidade de penhora do bem imóvel de sua titularidade, ao argumento 
de que o mesmo se encontra protegido pela impenhorabilidade conferida ao denominado "bem 
de família". Afirma ser o único imóvel residencial onde o executado e sua família estabelecem 
moradia. Caso não seja este o entendimento do Juízo, prossegue aduzindo a impossibilidade de 
penhora do referido bem, uma vez que se revela impossível o estabelecimento do concurso de 
credores em sede de JEC caso o imóvel venha a ser levado à leilão, pois existem outras penhoras
determinadas por Juízos diversos. 

Instado a se manifestar, o fez o Embargado, alegando em resumo que não merecem prosperar as 
teses sustentadas pelo Embargante, seja pelo fato de ausência de prova de que se trata de 
moradia para a família, seja pela existência de outros imóveis de titularidade do Embargante ou, 
mesmo, pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista na norma legal.

Afirma outrossim, que os bens oferecidos em substituição não podem ser aceitos, pois já 
penhorados em outros processos, de pequena metragem e localizados em área de risco, o que 
dificulta o prosseguimento da execução.

Feito o breve relato do essencial. DECIDO. 

Compulsando os autos, entende esta Magistrada que a questão objeto do presente processo, 
merece uma breve regressão histórica para se constatar o motivo pelo qual o Embargante está 
sofrendo as consequências da execução e, por conseguinte, os efeitos da penhora que recaiu 
sobre o imóvel que segundo alega lhe serve de moradia. 

Não é demais consignar que versa a presente demanda acerca de pretensão indenizatória 
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proposta pelo Autor para o fim de ver reparado os danos materiais e morais que suportou por 
ocasião da celebração de um contrato com Cooperativa Habitacional (Ré originária) no intuito de 
tornar realidade o já consagrado "sonho da casa própria". A prática de mercado da referida 
empresa não é nova no Judiciário, que por sua vez, já reconheceu inúmeras vezes a atividade 
lesiva aos consumidores, bem como a efetiva falha no dever de informação àqueles mais 
humildes e desprovidos de conhecimento necessário para entender a propaganda enganosa 
perpetrada pela empresa.

Saliente-se que mesmo tendo a sua pretensão reconhecida por sentença transitada em julgado, o 
Autor não logrou até o presente momento ter o seu direito satisfeito e o ressarcimento dos 
prejuízos ocasionados pela Ré. Isto porque, embora a empresa permaneça em efetivo 
funcionamento, não honra com o pagamento das condenações que lhes são impostas, atuando 
de forma recalcitrante e procrastinatória para tentar de todas as formas se furtar à execução, 
agindo com esse mesmo modus operandi em mais de uma centena de feitos que tramitam não só 
neste Juízo, mas em toda a Comarca do Rio de Janeiro. 

O Embargante foi incluído no polo passivo por ocasião da decisão que desconsiderou a 
personalidade jurídica da empresa, a fim adentrar ao patrimônio pessoal de seus respectivos 
sócios, na forma do disposto no art. 28 § 5º da legislação consumerista, tendo então a penhora 
recaído sobre o bem imóvel de titularidade do mesmo, uma vez que não foram localizados ativos 
financeiros, quer em nome da empresa, quer em nome dos gestores.

Revela-se evidente que vem ocorrendo nestes autos, e tantos outros em igual situação, o desvio 
de bens, a fraude e o abuso de direito por parte dos dirigentes que se utilizam da personalidade 
jurídica da empresa para transferir ou esconder bens, prejudicando assim os seus credores. 
Nesse particular, de assaz importância consignar que não é crível que uma Cooperativa que se 
encontra em pleno funcionamento, realizando novos negócios imobiliários, não possua qualquer 
numerário em contas bancárias para suportar a execução, assim como também ocorre com os 
seus dirigentes.

Primeiramente, rejeito o pedido de substituição da penhora, visto que, no momento oportuno 
optou a executada por quedar silente, sem satisfazer a execução ou indicar bens à penhora e, 
ainda, por serem os imóveis objeto de constrição em outros processos, não tendo sequer sido 
apresentada as certidões atualizadas do Registro Imobiliários para os fins de direito. 

Feitas estas considerações, passo então à análise da alegada impenhorabilidade do bem imóvel 
do qual o Embargante é proprietário, sob o fundamento de tratar-se de bem de família protegido 
pela Lei 8009/90. A norma em questão é controversa, pois se de um lado possui o verdadeiro 
propósito de proteger o núcleo familiar e o direito à moradia do devedor, por outro, acaba por 
contribuir para cultura da impunidade. A Lei que institui o bem de família, popularmente 
conhecida, como a "Lei do Calote", estimula a inadimplência e compromete a confiança 
depositada na atividade jurisdicional, pois de nada adianta o cidadão ter o seu direito 
reconhecido, se não puder, na prática, executar a tutela concedida a seu favor, resultando no 
fatídico "ganhou, mas não levou". 

É cediço que essa ambivalência da Lei 8009/90 tem levado à proclamação de decisões judiciais 
dissonantes, entendendo a jurisprudência mais conservadora que todo bem de família é 
impenhorável, independente de sua avaliação, uma vez que a norma não traz qualquer distinção 
quanto ao valor dos imóveis protegidos. Dito entendimento, ao que parece, confunde o direito à 
moradia com o direito à propriedade imobiliária, pois deixa ao relento os credores do executado, 
que muitas vezes mal conseguem pagar um aluguel no final do mês, enquanto os devedores 
continuam a ostentar alto padrão de vida, residindo em imóveis suntuosos, em detrimento do 
credor, que sequer teve o direito de adquirir uma moradia para igualmente preservar a sua família.

Parece-me mais razoável que ao invés da adoção das posições mais extremadas (a defesa 
intransigente da impenhorabilidade x a penhora de qualquer imóvel independente de seu valor), o
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caminho intermediário seja a melhor saída, ou seja, a preservação da moradia do devedor e de 
sua família dentro de um conceito do "mínimo existencial" e, de outro, a garantia do pagamento 
dos créditos sempre que houver patrimônio razoável a ser executado, evitando-se com isso a 
perpetuação de injustiças.

De outro giro e ainda que assim não fosse, não trouxe o Embargante os elementos mínimos 
necessários para comprovar a existência da entidade familiar e a fixação de moradia no local, 
valendo para tanto salientar que as contas de água, luz e a Declaração de IR em nome do 
Embargante, por si só, não se prestam ao fim a que se destinam, considerando ademais, que 
sequer houve a efetiva demonstração da inexistência de outros bens imóveis em nome do 
executado.

Assim, seja pelo valor do imóvel, seja pela ausência de comprovação mínima necessária, não há 
que se falar em impenhorabilidade do bem de raiz objeto da constrição judicial. 

Por outro lado, também não medra o argumento acerca da impossibilidade de instauração do 
concurso de credores ante a existência de penhoras precedentes, visto que não há complexidade 
alguma para o Juízo repartir o produto de alienação com os diversos credores observada a 
precedência das penhoras.

Por todo o exposto e por não vislumbrar qualquer vício que possa macular ou invalidar a penhora
determinada por este Juízo, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a execução tal como 
deflagrada, ordenando o seu regular prosseguimento. 
Transitada em julgado, prossiga-se com os atos de execução, intimando-se ambas as partes para 
que se manifestem acerca da avaliação já realizada (fls. 336) e o exequente, inclusive, para 
apresentar planilha atualizada da dívida. 
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de Embargos no qual postula Embargante o deferimento de medida liminar de 
substituição da penhora, indicando 03 outros imóveis de titularidade da empresa Ré originária. 
No mais, sustenta a impossibilidade de penhora do bem imóvel de sua titularidade, ao argumento 
de que o mesmo se encontra protegido pela impenhorabilidade conferida ao denominado "bem 
de família". Afirma ser o único imóvel residencial onde o executado e sua família estabelecem 
moradia. Caso não seja este o entendimento do Juízo, prossegue aduzindo a impossibilidade de 
penhora do referido bem, uma vez que se revela impossível o estabelecimento do concurso de 
credores em sede de JEC caso o imóvel venha a ser levado à leilão, pois existem outras penhoras
determinadas por Juízos diversos. 

Instado a se manifestar, o fez o Embargado, alegando em resumo que não merecem prosperar as 
teses sustentadas pelo Embargante, seja pelo fato de ausência de prova de que se trata de 
moradia para a família, seja pela existência de outros imóveis de titularidade do Embargante ou, 
mesmo, pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista na norma legal.

Afirma outrossim, que os bens oferecidos em substituição não podem ser aceitos, pois já 
penhorados em outros processos, de pequena metragem e localizados em área de risco, o que 
dificulta o prosseguimento da execução.

Feito o breve relato do essencial. DECIDO. 

Compulsando os autos, entende esta Magistrada que a questão objeto do presente processo, 
merece uma breve regressão histórica para se constatar o motivo pelo qual o Embargante está 
sofrendo as consequências da execução e, por conseguinte, os efeitos da penhora que recaiu 
sobre o imóvel que segundo alega lhe serve de moradia. 

Não é demais consignar que versa a presente demanda acerca de pretensão indenizatória 

1195





proposta pelo Autor para o fim de ver reparado os danos materiais e morais que suportou por 
ocasião da celebração de um contrato com Cooperativa Habitacional (Ré originária) no intuito de 
tornar realidade o já consagrado "sonho da casa própria". A prática de mercado da referida 
empresa não é nova no Judiciário, que por sua vez, já reconheceu inúmeras vezes a atividade 
lesiva aos consumidores, bem como a efetiva falha no dever de informação àqueles mais 
humildes e desprovidos de conhecimento necessário para entender a propaganda enganosa 
perpetrada pela empresa.

Saliente-se que mesmo tendo a sua pretensão reconhecida por sentença transitada em julgado, o 
Autor não logrou até o presente momento ter o seu direito satisfeito e o ressarcimento dos 
prejuízos ocasionados pela Ré. Isto porque, embora a empresa permaneça em efetivo 
funcionamento, não honra com o pagamento das condenações que lhes são impostas, atuando 
de forma recalcitrante e procrastinatória para tentar de todas as formas se furtar à execução, 
agindo com esse mesmo modus operandi em mais de uma centena de feitos que tramitam não só 
neste Juízo, mas em toda a Comarca do Rio de Janeiro. 

O Embargante foi incluído no polo passivo por ocasião da decisão que desconsiderou a 
personalidade jurídica da empresa, a fim adentrar ao patrimônio pessoal de seus respectivos 
sócios, na forma do disposto no art. 28 § 5º da legislação consumerista, tendo então a penhora 
recaído sobre o bem imóvel de titularidade do mesmo, uma vez que não foram localizados ativos 
financeiros, quer em nome da empresa, quer em nome dos gestores.

Revela-se evidente que vem ocorrendo nestes autos, e tantos outros em igual situação, o desvio 
de bens, a fraude e o abuso de direito por parte dos dirigentes que se utilizam da personalidade 
jurídica da empresa para transferir ou esconder bens, prejudicando assim os seus credores. 
Nesse particular, de assaz importância consignar que não é crível que uma Cooperativa que se 
encontra em pleno funcionamento, realizando novos negócios imobiliários, não possua qualquer 
numerário em contas bancárias para suportar a execução, assim como também ocorre com os 
seus dirigentes.

Primeiramente, rejeito o pedido de substituição da penhora, visto que, no momento oportuno 
optou a executada por quedar silente, sem satisfazer a execução ou indicar bens à penhora e, 
ainda, por serem os imóveis objeto de constrição em outros processos, não tendo sequer sido 
apresentada as certidões atualizadas do Registro Imobiliários para os fins de direito. 

Feitas estas considerações, passo então à análise da alegada impenhorabilidade do bem imóvel 
do qual o Embargante é proprietário, sob o fundamento de tratar-se de bem de família protegido 
pela Lei 8009/90. A norma em questão é controversa, pois se de um lado possui o verdadeiro 
propósito de proteger o núcleo familiar e o direito à moradia do devedor, por outro, acaba por 
contribuir para cultura da impunidade. A Lei que institui o bem de família, popularmente 
conhecida, como a "Lei do Calote", estimula a inadimplência e compromete a confiança 
depositada na atividade jurisdicional, pois de nada adianta o cidadão ter o seu direito 
reconhecido, se não puder, na prática, executar a tutela concedida a seu favor, resultando no 
fatídico "ganhou, mas não levou". 

É cediço que essa ambivalência da Lei 8009/90 tem levado à proclamação de decisões judiciais 
dissonantes, entendendo a jurisprudência mais conservadora que todo bem de família é 
impenhorável, independente de sua avaliação, uma vez que a norma não traz qualquer distinção 
quanto ao valor dos imóveis protegidos. Dito entendimento, ao que parece, confunde o direito à 
moradia com o direito à propriedade imobiliária, pois deixa ao relento os credores do executado, 
que muitas vezes mal conseguem pagar um aluguel no final do mês, enquanto os devedores 
continuam a ostentar alto padrão de vida, residindo em imóveis suntuosos, em detrimento do 
credor, que sequer teve o direito de adquirir uma moradia para igualmente preservar a sua família.

Parece-me mais razoável que ao invés da adoção das posições mais extremadas (a defesa 
intransigente da impenhorabilidade x a penhora de qualquer imóvel independente de seu valor), o
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caminho intermediário seja a melhor saída, ou seja, a preservação da moradia do devedor e de 
sua família dentro de um conceito do "mínimo existencial" e, de outro, a garantia do pagamento 
dos créditos sempre que houver patrimônio razoável a ser executado, evitando-se com isso a 
perpetuação de injustiças.

De outro giro e ainda que assim não fosse, não trouxe o Embargante os elementos mínimos 
necessários para comprovar a existência da entidade familiar e a fixação de moradia no local, 
valendo para tanto salientar que as contas de água, luz e a Declaração de IR em nome do 
Embargante, por si só, não se prestam ao fim a que se destinam, considerando ademais, que 
sequer houve a efetiva demonstração da inexistência de outros bens imóveis em nome do 
executado.

Assim, seja pelo valor do imóvel, seja pela ausência de comprovação mínima necessária, não há 
que se falar em impenhorabilidade do bem de raiz objeto da constrição judicial. 

Por outro lado, também não medra o argumento acerca da impossibilidade de instauração do 
concurso de credores ante a existência de penhoras precedentes, visto que não há complexidade 
alguma para o Juízo repartir o produto de alienação com os diversos credores observada a 
precedência das penhoras.

Por todo o exposto e por não vislumbrar qualquer vício que possa macular ou invalidar a penhora
determinada por este Juízo, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a execução tal como 
deflagrada, ordenando o seu regular prosseguimento. 
Transitada em julgado, prossiga-se com os atos de execução, intimando-se ambas as partes para 
que se manifestem acerca da avaliação já realizada (fls. 336) e o exequente, inclusive, para 
apresentar planilha atualizada da dívida. 
Øþ

1195





Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: JOÃO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Trata-se de Embargos no qual postula Embargante o deferimento de medida liminar de 
substituição da penhora, indicando 03 outros imóveis de titularidade da empresa Ré originária. 
No mais, sustenta a impossibilidade de penhora do bem imóvel de sua titularidade, ao argumento 
de que o mesmo se encontra protegido pela impenhorabilidade conferida ao denominado "bem 
de família". Afirma ser o único imóvel residencial onde o executado e sua família estabelecem 
moradia. Caso não seja este o entendimento do Juízo, prossegue aduzindo a impossibilidade de 
penhora do referido bem, uma vez que se revela impossível o estabelecimento do concurso de 
credores em sede de JEC caso o imóvel venha a ser levado à leilão, pois existem outras penhoras
determinadas por Juízos diversos. 

Instado a se manifestar, o fez o Embargado, alegando em resumo que não merecem prosperar as 
teses sustentadas pelo Embargante, seja pelo fato de ausência de prova de que se trata de 
moradia para a família, seja pela existência de outros imóveis de titularidade do Embargante ou, 
mesmo, pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista na norma legal.

Afirma outrossim, que os bens oferecidos em substituição não podem ser aceitos, pois já 
penhorados em outros processos, de pequena metragem e localizados em área de risco, o que 
dificulta o prosseguimento da execução.

Feito o breve relato do essencial. DECIDO. 

Compulsando os autos, entende esta Magistrada que a questão objeto do presente processo, 
merece uma breve regressão histórica para se constatar o motivo pelo qual o Embargante está 
sofrendo as consequências da execução e, por conseguinte, os efeitos da penhora que recaiu 
sobre o imóvel que segundo alega lhe serve de moradia. 

Não é demais consignar que versa a presente demanda acerca de pretensão indenizatória 
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proposta pelo Autor para o fim de ver reparado os danos materiais e morais que suportou por 
ocasião da celebração de um contrato com Cooperativa Habitacional (Ré originária) no intuito de 
tornar realidade o já consagrado "sonho da casa própria". A prática de mercado da referida 
empresa não é nova no Judiciário, que por sua vez, já reconheceu inúmeras vezes a atividade 
lesiva aos consumidores, bem como a efetiva falha no dever de informação àqueles mais 
humildes e desprovidos de conhecimento necessário para entender a propaganda enganosa 
perpetrada pela empresa.

Saliente-se que mesmo tendo a sua pretensão reconhecida por sentença transitada em julgado, o 
Autor não logrou até o presente momento ter o seu direito satisfeito e o ressarcimento dos 
prejuízos ocasionados pela Ré. Isto porque, embora a empresa permaneça em efetivo 
funcionamento, não honra com o pagamento das condenações que lhes são impostas, atuando 
de forma recalcitrante e procrastinatória para tentar de todas as formas se furtar à execução, 
agindo com esse mesmo modus operandi em mais de uma centena de feitos que tramitam não só 
neste Juízo, mas em toda a Comarca do Rio de Janeiro. 

O Embargante foi incluído no polo passivo por ocasião da decisão que desconsiderou a 
personalidade jurídica da empresa, a fim adentrar ao patrimônio pessoal de seus respectivos 
sócios, na forma do disposto no art. 28 § 5º da legislação consumerista, tendo então a penhora 
recaído sobre o bem imóvel de titularidade do mesmo, uma vez que não foram localizados ativos 
financeiros, quer em nome da empresa, quer em nome dos gestores.

Revela-se evidente que vem ocorrendo nestes autos, e tantos outros em igual situação, o desvio 
de bens, a fraude e o abuso de direito por parte dos dirigentes que se utilizam da personalidade 
jurídica da empresa para transferir ou esconder bens, prejudicando assim os seus credores. 
Nesse particular, de assaz importância consignar que não é crível que uma Cooperativa que se 
encontra em pleno funcionamento, realizando novos negócios imobiliários, não possua qualquer 
numerário em contas bancárias para suportar a execução, assim como também ocorre com os 
seus dirigentes.

Primeiramente, rejeito o pedido de substituição da penhora, visto que, no momento oportuno 
optou a executada por quedar silente, sem satisfazer a execução ou indicar bens à penhora e, 
ainda, por serem os imóveis objeto de constrição em outros processos, não tendo sequer sido 
apresentada as certidões atualizadas do Registro Imobiliários para os fins de direito. 

Feitas estas considerações, passo então à análise da alegada impenhorabilidade do bem imóvel 
do qual o Embargante é proprietário, sob o fundamento de tratar-se de bem de família protegido 
pela Lei 8009/90. A norma em questão é controversa, pois se de um lado possui o verdadeiro 
propósito de proteger o núcleo familiar e o direito à moradia do devedor, por outro, acaba por 
contribuir para cultura da impunidade. A Lei que institui o bem de família, popularmente 
conhecida, como a "Lei do Calote", estimula a inadimplência e compromete a confiança 
depositada na atividade jurisdicional, pois de nada adianta o cidadão ter o seu direito 
reconhecido, se não puder, na prática, executar a tutela concedida a seu favor, resultando no 
fatídico "ganhou, mas não levou". 

É cediço que essa ambivalência da Lei 8009/90 tem levado à proclamação de decisões judiciais 
dissonantes, entendendo a jurisprudência mais conservadora que todo bem de família é 
impenhorável, independente de sua avaliação, uma vez que a norma não traz qualquer distinção 
quanto ao valor dos imóveis protegidos. Dito entendimento, ao que parece, confunde o direito à 
moradia com o direito à propriedade imobiliária, pois deixa ao relento os credores do executado, 
que muitas vezes mal conseguem pagar um aluguel no final do mês, enquanto os devedores 
continuam a ostentar alto padrão de vida, residindo em imóveis suntuosos, em detrimento do 
credor, que sequer teve o direito de adquirir uma moradia para igualmente preservar a sua família.

Parece-me mais razoável que ao invés da adoção das posições mais extremadas (a defesa 
intransigente da impenhorabilidade x a penhora de qualquer imóvel independente de seu valor), o
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caminho intermediário seja a melhor saída, ou seja, a preservação da moradia do devedor e de 
sua família dentro de um conceito do "mínimo existencial" e, de outro, a garantia do pagamento 
dos créditos sempre que houver patrimônio razoável a ser executado, evitando-se com isso a 
perpetuação de injustiças.

De outro giro e ainda que assim não fosse, não trouxe o Embargante os elementos mínimos 
necessários para comprovar a existência da entidade familiar e a fixação de moradia no local, 
valendo para tanto salientar que as contas de água, luz e a Declaração de IR em nome do 
Embargante, por si só, não se prestam ao fim a que se destinam, considerando ademais, que 
sequer houve a efetiva demonstração da inexistência de outros bens imóveis em nome do 
executado.

Assim, seja pelo valor do imóvel, seja pela ausência de comprovação mínima necessária, não há 
que se falar em impenhorabilidade do bem de raiz objeto da constrição judicial. 

Por outro lado, também não medra o argumento acerca da impossibilidade de instauração do 
concurso de credores ante a existência de penhoras precedentes, visto que não há complexidade 
alguma para o Juízo repartir o produto de alienação com os diversos credores observada a 
precedência das penhoras.

Por todo o exposto e por não vislumbrar qualquer vício que possa macular ou invalidar a penhora
determinada por este Juízo, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a execução tal como 
deflagrada, ordenando o seu regular prosseguimento. 
Transitada em julgado, prossiga-se com os atos de execução, intimando-se ambas as partes para 
que se manifestem acerca da avaliação já realizada (fls. 336) e o exequente, inclusive, para 
apresentar planilha atualizada da dívida. 
Øþ
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 

Procedimento Ordinário  

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

 

Certifico e dou fé que a sentença abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro no

expediente do dia 17/02/2022 e foi publicado em 21/02/2022 na(s) folha(s) 281 da edição: Ano 14 - n° 112 do DJE. 

 

Proc. 0142130-44.2019.8.19.0001 - RODOLFO SILVA DE CARVALHO (Adv(s). Dr(a). DAVIDSON CAETANO DOS

SANTOS (OAB/RJ-168656), Dr(a). DANIEL BARROS CELESTINO (OAB/RJ-166407) X KEROCASA COOPERATIVA

HABITACIONAL LTDA E OUTROS (Adv(s). Dr(a). JOÃO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA (OAB/RJ-

171850)Sentença: Por todo o exposto e por não vislumbrar qualquer vício que possa macular ou invalidar a penhora

determinada por este Juízo, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a execução tal como deflagrada, ordenando o

seu regular prosseguimento. Transitada em julgado, prossiga-se com os atos de execução, intimando-se ambas as

partes para que se manifestem acerca da avaliação já realizada (fls. 336) e o exequente, inclusive, para apresentar

planilha atualizada da dívida. 

 

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2022 

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 03/03/2022, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Por todo o exposto e por não vislumbrar qualquer vício que possa macular ou invalidar a

penhora determinada por este Juízo, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a execução tal

como deflagrada, ordenando o seu regular prosseguimento.

Transitada em julgado, prossiga-se com os atos de execução, intimando-se ambas as partes

para que se manifestem acerca da avaliação já realizada (fls. 336) e o exequente, inclusive,

para apresentar planilha atualizada da dívida.

 

Rio de Janeiro, 4 de março de 2022

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 03/03/2022, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Por todo o exposto e por não vislumbrar qualquer vício que possa macular ou invalidar a

penhora determinada por este Juízo, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a execução tal

como deflagrada, ordenando o seu regular prosseguimento.

Transitada em julgado, prossiga-se com os atos de execução, intimando-se ambas as partes

para que se manifestem acerca da avaliação já realizada (fls. 336) e o exequente, inclusive,

para apresentar planilha atualizada da dívida.

 

Rio de Janeiro, 4 de março de 2022

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão JOAO CARLOS FERREIRA DA COSTA SILVA foi tacitamente

intimado(a) pelo portal em 03/03/2022, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Por todo o exposto e por não vislumbrar qualquer vício que possa macular ou invalidar a

penhora determinada por este Juízo, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a execução tal

como deflagrada, ordenando o seu regular prosseguimento.

Transitada em julgado, prossiga-se com os atos de execução, intimando-se ambas as partes

para que se manifestem acerca da avaliação já realizada (fls. 336) e o exequente, inclusive,

para apresentar planilha atualizada da dívida.

 

Rio de Janeiro, 4 de março de 2022

Cartório do 7º Juizado Especial Cível
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Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Ato Ordinatório Praticado

Atualizado em 24/03/2022

Data 24/03/2022

Descrição Certifico decorreu o prazo legal sem que houvesse

manifestação da parte

( X ) ré (X ) autora.





Estado do Rio de Janeiro 

Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça 

Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 25/04/2022
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Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 24/03/2022

Despacho              

Reitere-se a intimação do Autor, ora exequente, acerca da avaliação, bem como para trazer a
planilha atualizada da execução.  

Rio de Janeiro, 29/03/2022.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4ZDR.Q2BY.WRNZ.64B3
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ
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Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO 
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 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
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Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA 
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 Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 
 
Reitere-se a intimação do Autor, ora exequente, acerca da avaliação, bem como para trazer a 
planilha atualizada da execução.   
Øþ 
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MERITÍSSIMO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL 

 

 

 

 

 

PROC.: 0142130-44.2019.8.19.0001 

 

    RODOLFO SILVA DE CARVALHO, devidamente 

qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu 

advogado, EXPOR e REQUERER o que segue: 

 

    Considerando que a r. sentença de fls., 

condenou a Empresa Ré, nos termos seguintes: 

 

“JULGO PROCEDENTES oS pedidoS, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: a) declarar rescindido o 

contrato celebrado entre as partes desta 

demanda, sem qualquer ônus para a autora; b) 

condenar os réus, solidariamente, a pagarem à 

autora o importe de R$ 5.869,93, a título de 

danos materiais, corrigido monetariamente a 

partir do desembolso e acrescido de juros de 1% 

ao mês desde a citação; c) condenar os réus, 

solidariamente, a pagarem à autora a quantia de 

R$ 4.000,00, como compensação pelos danos 

morais experimentados, acrescida de juros de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir da data de leitura da sentença”. 

    (GRIFOS APOSTOS) 
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    Considerando que a r. sentença 

transitou em julgado, e que não houve o cumprimento 

voluntário da sentença; 

 

    Requer, face a avaliação de fls. o 

leilão do bem penhorado, observado o valor da execução de 

R$ 17.200,05 (dezessete mil e duzentos reais e cinco 

centavos), conforme planilha em anexo. 

 

    Por oportuno, INDICA o leiloeiro THIAGO 

DE MIRANDA CARVALHO (Jucerja nº.: 199). 

 

    As intimações do leiloeiro podem ser 

feitas através do e-mail contato@lancejudicial.com.br ou 

pelo telefone 0800 780 8000. 

 

    Por oportuno, INDICA o LINK do sitio do 

Tribunal de Justiça, onde consta a lista dos leiloeiros 

credenciados no TJ/RJ, nesta cadastrado o leiloeiro 

indicado pelo exequente. LINK abaixo: 

http://www.tjrj.jus.br/cadastro-de-corretores-de-

im%C3%B3veis. 

 

    Termos em que, 

Espera o deferimento, 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2022 

 

Daniel Barros Celestino 

OAB/RJ – 166.407 
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ANEXO I - PLANILHA DE CÁLCULO ARITMÉTICO – DANO MORAL 

  

  

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Cálculo de Débitos Judiciais 

Valor a ser atualizado: R$ 4.000,00 

Período de atualização monetária: de 14/11/2019 até 30/04/2022 (886 dias) 

Tipo de juros: Juros Simples (360 dias no ano) 

Taxa de juros: 12% 

Período dos Juros: de 16/08/2019 até 30/04/2022 (974 dias) 

Multa do art. 523 - CPC: 10,00% 

  

Índice de correção monetária: 1,19596036 

Valor corrigido: R$ 4.783,84 

Valor dos juros: R$ 1.553,15 

Valor corrigido + juros: R$ 6.336,99 

Multa do art. 523 - CPC: R$ 633,70 

  

Total: R$ 6.970,69 
 

 

* Atualizado até 30.04.2022 

** 14.11.2019 É A DATA DA LEITURA DE SENTENÇA 

*** 16.08.2019 É A DATA DA CITAÇÃO 
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ANEXO II - PLANILHA DE CÁLCULO ARITMÉTICO – DANO MATERIAL 

  

  

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Cálculo de Débitos Judiciais 

Valor a ser atualizado: R$ 5.869,93 

Período de atualização monetária: 
de 16/01/2019 até 30/04/2022 (1184 

dias) 

Tipo de juros: Juros Simples (360 dias no ano) 

Taxa de juros: 12% 

Período dos Juros: de 16/08/2019 até 30/04/2022 (974 dias) 

Multa do art. 523 - CPC: 10,00% 

  

Índice de correção monetária: 1,19596036 

Valor corrigido: R$ 7.020,20 

Valor dos juros: R$ 2.279,22 

Valor corrigido + juros: R$ 9.299,42 

Multa do art. 523 - CPC: R$ 929,94 

  

Total: R$ 10.229,36 
 

 

* Atualizado até 30.04.2022 

** 16.01.2019 É A DATA DO DESEMBOLSO 

*** 16.08.2019 É A DATA DA CITAÇÃO 
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ANEXO III – SOMATÓRIO DA CONDENAÇÃO 

 

DANO MORAL  R$ 6.970,69 

DANO MATERIAL  R$ 10.229,36 

TOTAL   R$ 17.200,05 
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001 
Fase: Conclusão ao Juiz

Atualizado em 16/05/2022

Juiz Valeria Pacha Bichara

Data da Conclusão 02/05/2022

Data da Devolução 16/05/2022

Data da Decisão 16/05/2022

Tipo da Decisão Determinado o saneamento do processo

Publicado no DO Não





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório do 7º Juizado Especial Cível 
Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto:  Procedimento  do  Juizado  Especial  Cível/Fazendário  -  Dano  Moral  -  Outros/
Indenização Por Dano Moral; Dano Material - Outros/ Indenização Por Dano Material  
 
Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Valeria Pacha Bichara

Em 02/05/2022

Decisão              

Homologo a avaliação. Ao Leilão. Nomeio o Leiloeiro THIAGO DE MIRANDA CARVALHO indicado
às fls. 397. I-se o leiloeiro para indicação das datas para a hasta pública. 

Com a  designação das  datas,  fica  desde  logo  determinada  a  intimação  do(s)  exequente  (s),
executado(s) e todos os demais interessados, observando-se a antecedência mínima de 5 dias
úteis para a intimação, na forma do art. 889 e incisos do NCPC.

Publique-se o Edital do Leilão, na íntegra, observando-se a antecedência mínima de 5 dias úteis,
na rede mundial de computadores, no DJERJ e afixe-se o Edital do Leilão no Átrio do Fórum
Central, no local destinado para tanto, bem como no Cartório deste Juízo, na forma do art. 887 e
respectivos parágrafos do NCPC. 

I-se o Sr. Leiloeiro para ciência e adoção das providências que lhe incumbe. 
Tendo em vista o disposto no art. 884, parágrafo único, do NCPC e o art. 7º, da Resolução nº 236,
do CNJ, FIXO A COMISSÃO DO LEILOEIRO PÚBLICO em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981/32), a cargo do ARREMATANTE, a
qual  também será  devida  na hipótese de acordo  ou remição após a realização  da alienação
(parágrafo  3º,  do  art.  7º,  da  Resolução  nº  236,  do  CNJ,  sem prejuízo  do  ressarcimento  das
despesas realizadas, as quais deverão ser comprovadas nos autos.

Deverá o cartório acompanhar e certificar nos autos a regularidade das publicações e intimações
necessárias. P.I.  

Rio de Janeiro, 16/05/2022.

Valeria Pacha Bichara - Juiz Titular
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Erasmo Braga (Lâmina I), 115 corredor D;sala 109 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 
cap07jeciv@tjrj.jus.br 

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Valeria Pacha Bichara

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4P17.GGPQ.FN7C.IGC3
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

Øþ
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Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DANIEL BARROS CELESTINO foi tacitamente intimado(a) pelo

portal em 09/05/2022, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Reitere-se a intimação do Autor, ora exequente, acerca da avaliação, bem como para trazer a

planilha atualizada da execução.  

 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022

Cartório do 7º Juizado Especial Cível





Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Procedimento Ordinário

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 

Certifico que a parte/órgão DAVIDSON CAETANO DOS SANTOS foi tacitamente intimado(a)

pelo portal em 09/05/2022, na forma prevista no art. 5º, § 3º da lei 11.419/2006.

 

Reitere-se a intimação do Autor, ora exequente, acerca da avaliação, bem como para trazer a

planilha atualizada da execução.  

 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022

Cartório do 7º Juizado Especial Cível
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Interessado: THIAGO DE MIRANDA CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: DANIEL BARROS CELESTINO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Homologo a avaliação. Ao Leilão. Nomeio o Leiloeiro THIAGO DE MIRANDA CARVALHO indicado 
às fls. 397. I-se o leiloeiro para indicação das datas para a hasta pública. 

Com a designação das datas, fica desde logo determinada a intimação do(s) exequente (s), 
executado(s) e todos os demais interessados, observando-se a antecedência mínima de 5 dias 
úteis para a intimação, na forma do art. 889 e incisos do NCPC.

Publique-se o Edital do Leilão, na íntegra, observando-se a antecedência mínima de 5 dias úteis, 
na rede mundial de computadores, no DJERJ e afixe-se o Edital do Leilão no Átrio do Fórum 
Central, no local destinado para tanto, bem como no Cartório deste Juízo, na forma do art. 887 e 
respectivos parágrafos do NCPC. 

I-se o Sr. Leiloeiro para ciência e adoção das providências que lhe incumbe. 
Tendo em vista o disposto no art. 884, parágrafo único, do NCPC e o art. 7º, da Resolução nº 236, 
do CNJ, FIXO A COMISSÃO DO LEILOEIRO PÚBLICO em 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981/32), a cargo do ARREMATANTE, a qual
também será devida na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação (parágrafo 
3º, do art. 7º, da Resolução nº 236, do CNJ, sem prejuízo do ressarcimento das despesas 
realizadas, as quais deverão ser comprovadas nos autos.

Deverá o cartório acompanhar e certificar nos autos a regularidade das publicações e intimações 
necessárias. P.I.  
Øþ
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Poder Judiciário
Rio de Janeiro

Cartório do 7º Juizado Especial Cível

 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022.

Nº do Processo: 0142130-44.2019.8.19.0001

Partes: Autor: RODOLFO SILVA DE CARVALHO
Interessado: THIAGO DE MIRANDA CARVALHO
Réu: KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
Réu: HOMELAR IMOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME
Réu: JAIR CASSIO BAPTISTA DE MOURA
Réu: SERGIO PEREIRA PARENTE DE SOUZA

Destinatário: THIAGO DE MIRANDA CARVALHO

Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo:

Homologo a avaliação. Ao Leilão. Nomeio o Leiloeiro THIAGO DE MIRANDA CARVALHO indicado 
às fls. 397. I-se o leiloeiro para indicação das datas para a hasta pública. 

Com a designação das datas, fica desde logo determinada a intimação do(s) exequente (s), 
executado(s) e todos os demais interessados, observando-se a antecedência mínima de 5 dias 
úteis para a intimação, na forma do art. 889 e incisos do NCPC.

Publique-se o Edital do Leilão, na íntegra, observando-se a antecedência mínima de 5 dias úteis, 
na rede mundial de computadores, no DJERJ e afixe-se o Edital do Leilão no Átrio do Fórum 
Central, no local destinado para tanto, bem como no Cartório deste Juízo, na forma do art. 887 e 
respectivos parágrafos do NCPC. 

I-se o Sr. Leiloeiro para ciência e adoção das providências que lhe incumbe. 
Tendo em vista o disposto no art. 884, parágrafo único, do NCPC e o art. 7º, da Resolução nº 236, 
do CNJ, FIXO A COMISSÃO DO LEILOEIRO PÚBLICO em 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981/32), a cargo do ARREMATANTE, a qual
também será devida na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação (parágrafo 
3º, do art. 7º, da Resolução nº 236, do CNJ, sem prejuízo do ressarcimento das despesas 
realizadas, as quais deverão ser comprovadas nos autos.

Deverá o cartório acompanhar e certificar nos autos a regularidade das publicações e intimações 
necessárias. P.I.  
Øþ
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