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cORREgEDORIA-gERAL 

AVISOS

Aviso de Extravio de Inutilização de Selos Nº 28 / 2019 - 
Divaextra/Depex/SCGJ/CGJ

SEI n. 0001103-76.2019.8.22.8800
O Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, 

Corregedor Geral da Justiça do Estado de Rondônia, no uso de 
suas atribuições legais,

AVISA aos MM. Juízes de Direito, Membros do Ministério 
Público, Advogados, Notários e Registradores, Serventuários e 
a quem possa interessar, sobre a inutilização de 256 (duzentos 
e cinquenta e seis) Selos Digitais dos Tipos e Sequências 
alfanuméricas descritos na tabela abaixo, em razão de falha 
operacional ocorrida no sistema interno de gerenciamento da 
Serventia Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e 
Tabelionato de Notas do Município de Alto Alegre dos Parecis, 
Comarca de Santa Luzia/RO.

selo Digital (NOTAS) 
H1AAI24251 H1AAI27072 H1AAI28227
H1AAI28845 H1AAI29693 H1AAH29905
H1AAH29906 H1AAH29907 H1AAH29908
 H1AAJ28037 a H1AAJ28283

 
Publique-se no DJE.
José Jorge Ribeiro da Luz 
Corregedor Geral da Justiça
Em 04 de abril de 2019.
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Intimação 
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ueslei Lima Leite 
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da 
Comarca da Capital que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça 
nos autos da ação ordinária c/c reembolso de parcelas adimplidas 
e reparação de danos morais proposta em desfavor de Jorge 
Orellana Velarde (autos n. 7034011-17.2018.8.22.0001).
Aduz o Agravante que não possuir outros rendimentos além do 
apresentado nos autos, não possuindo condições financeiras 
de arcar com as custas do processo, conforme declaração de 
hipossuficiência juntado.
O Recorrente fundamenta seu pedido dentro dos requisitos do 
art. 2, da Resolução n. 34 da Defensoria Pública do Estado de 
Rondônia, que prevê o acesso à justiça gratuita ao cidadão com 
rendimentos limitados a três salários-mínimos.
Assevera que a contratação de advogado particular não é óbice à 
concessão da benesse, nos termos da lei.
E mais, alega que não é necessário a comprovação de sua 
condição de hipossuficiente, que a declaração apresentada goza 
de presunção juris tantum, somente podendo ser ilidida através de 
prova em contrário.
Enfim, requer seja liminarmente deferido a tutela antecipada, e no 
mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, 
concedendo-lhe em definitivo a gratuidade da justiça.
É o que tenho a relatar.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto conta decisão de 1º 
grau que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
Considerando que não foi formalizada a angularização da relação 
processual em 1º Instância, sendo desnecessária a manifestação 
da parte agravada, bem como do Juízo de origem, estando os 
autos aptos a serem julgados, deixo de analisar o pedido liminar, 
uma vez que confunde-se com o mérito da causa.
É sabido que a concessão de tutela acautelatória em agravo de 
instrumento tem por objetivo resguardar a situação das partes até 
a solução final do litígio. 
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 
13.105/2015), confere ao relator do agravo de instrumento 
competência para suspender o cumprimento da decisão agravada, 
desde que susceptível de causar graves danos. 
Pois bem.
Antes de analisar o mérito da questão é necessário prestar alguns 
esclarecimentos.
Nos termos da Lei n. 1.060/50, não se exige estado de miserabilidade 
da parte, mas tão somente a afirmação de que não possui, no 
momento, disponibilidade financeira para arcar com os custos 
inerentes às despesas processuais e honorários advocatícios, 
sem que isso afete sensivelmente sua própria mantença ou de sua 
família (art. 4º).
Cumpre esclarecer que a regra, antes de ser revogada pelo novo 
Código de Processo Civil (art. 1.072, III), já não era totalmente 
recepcionada pela Constituição Federal, que exige expressamente 
no art. 5º, LXXIV, a comprovação do alegado estado de 
hipossuficiência.


