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Termo de Ratificação
Ratifico a contratação direta da empresa ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME  para o pagamento de 2 (duas) inscrições de 

servidores deste Tribunal de Justiça, para participarem do “Curso de Formação Completa e Atualizada no eSocial”, na cidade de Vitória/
ES, no período de 1 a 3 de julho de 2019, conforme Termo de Referência n. 4 (1264747), no valor total de R$ 3.780,00 (três mil setecentos 
e oitenta reais), por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25 II combinado com o inciso VI do artigo 13 da Lei n. 8.666/93, 
segundo o Processo SEI 0011241-77.2019.8.22.8000

Publique-se na forma do art. 26 da Lei n. 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Desembargador (a), em 
01/07/2019, às 12:24, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1272561e o 
código CRC 651A1489.

Termo de Rescisão Nº 1 / 2019 - SEACC/DIC/DEC/SA/SGE/PRESI/TJRO
Fica rescindido e, por consequência considerado ineficaz, para todos os fins e efeitos de
direito, o Contrato Simplificado n. 139/2019 (1182541) celebrado entre o Contratante, TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, e a Contratada, OLMI INFORMÁTICA LTDA - EPP,
CNPJ n. 00.789.321/0001-17.
O presente Termo de Rescisão é feito com fundamento no art. 78, inciso XVII, c/c art.
79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, em consonância com os documentos constantes no Processo n. 0007031-80.2019.8.22.8000
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Desembargador WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR
Presidente
Em 01 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 01/07/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1275664e o 
código CRC 7904856E.

Portaria Presidência Nº 1222/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pelas Leis Complementares nº 288, de 10/01/2000, publicada no D.O.E. nº 4422, de 31/01/2000, nº 432, de 03/03/2008, publicada no D.O.E. 
nº 0955, de 13/03/2008 e nº 783, art. 56-A, de 16/06/2004, publicada no D.O.E. n. 2480, de 16/06/2014,

Considerando o que consta no processo eletrônico SEI 0024586-47.2018.8.22.8000,
R E S O L V E:
1 – CONCEDER aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais ao servidor CLOVIS HENRIQUE 

RABELO ADRIANO, cadastro 0024791, ocupante do cargo de Analista Judiciário, padrão 16, nível Superior, na especialidade de Oficial 
de Justiça, pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 41/03.

2 – Os reajustes serão revistos na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR, Presidente do Tribunal de 
Justiça, em 01/07/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1273614e o 
código CRC 34A70EA5.

CORREGEDORIA-GERAL 

DECISÃO 
Decisão - CGJ Nº 262/2019
Processo: 0001443-89.2019.8.22.8001
Origem: 7024791-92.2018.8.22.0001
Classe: Dúvida – Apelação.
Requerentes: Paula Rogéria Silva de Vasconcelos.
Interessado: Oficial do Registro do 2º Registro de Imóveis da comarca de Porto Velho.
Relator: Corregedor-Geral de Justiça – Des. José Jorge Ribeiro da Luz.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por Paula Rogéria Silva de Vasconcelos em face da decisão do Juiz Corregedor 

Permanente da comarca de Porto Velho - 2ª Vara de Execuções Fiscais ID (1124065 – fls. 14/15), que julgou procedente o procedimento 
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de dúvida e concluiu que não havendo qualquer comprovação quanto à partilha dos bens do casal, neles incluído o imóvel objeto do 
procedimento, razoável a exigência do Oficial acerca de documentos que comprovem a partilha do bem da qual decorresse exclusiva 
propriedade de Lindalva.

Em suas razões recursais ID (1124065 – fls. 04/10), a apelante requer a reforma da sentença no sentido de que seja reconhecida à 
individualização patrimonial no tocante a 100% (cem por cento) do bem descrito na matrícula n. 580 do 2º Ofício de Imóveis da comarca de 
Porto Velho para Lindalva Souza da Silva Vasconcelos.

Encaminhado ao parquet ID (1158732), deixou transcorrer o prazo legal (art. 200, Lei 6.015/73) sem manifestação - ID (1225810).
É o relatório.
Examinados. Decido.
De início, registro que o recurso apresentado será apreciado em decisão monocrática, a teor do que prevê o art. 139, XXXII, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Art. 139. Além de outras atribuições decorrentes da lei e deste Regimento, compete ao Corregedor-Geral da Justiça:
I – (...);
XXXII – decidir, em caráter final, sobre recursos interpostos contra as decisões dos juízes corregedores permanentes em matéria de 

suscitação de dúvida, invertida ou não. (AC) (Acrescentado pelo Assento Regimental n. 1/2019)
Passo análise do recurso.
Verifica-se dos autos que a apelante protocolizou junto ao 2º Ofício de Imóveis da comarca de Porto Velho, pedido de averbação 

para alteração do estado civil de Lindalva de Souza da Silva, na matrícula n. 580, livro 02, bem como para constar que o imóvel pertence 
exclusivamente a ela - Lindalva.

O protocolo n. 74.062, de 07/05/2018, que deu origem ao procedimento de dúvida, foi qualificado na serventia de registro de imóveis 
e recebeu a nota de exigência n. 321/2018 com o seguinte teor:

Tendo em vista que a Sr.ª LINDALVA DE SOUZA DA SILVA adquiriu o imóvel na condição de casada, deverá ser apresentada 
partilha de bens onde após o divórcio a propriedade do imóvel tenha sido atribuída a ela em sua totalidade.

Constou, ainda como fundamento da exigência:
Em 10 de novembro de 1986, foi registrada sob o R-4 da matrícula 580 do Livro 02 Reg. Geral deste serviço, a compra e venda, na 

qual Lindalva da Silva de Vasconcelos, adquiriu o imóvel da referida matrícula, casada com Paulo Nunes de Vasconcelos, e na mesma data, 
foi registrada sob o R-5 da mesma matrícula, uma hipoteca que o casal constituiu na Caixa Econômica Federal, conforme cópia da matrícula 
em anexo.

O requerimento apresentado para alteração de estado civil, objeto da presente suscitação de dúvida, está instruído com a Certidão de 
Casamento emitida em 01 de março de 2018, na qual consta que Lindalva da Silva de Vasconcelos e Paulo Nunes de Vasconcelos, casaram 
em 16 de dezembro de 1966, sob o regime da Comunhão Universal de Bens, importando a comunicação de todos os bens presentes e 
futuros dos cônjuges, conforme art. 1.667 do Código Civil.

O divórcio do casal se deu em 13 de dezembro de 2003, conforme averbação 01 de 16 de dezembro de 2003 constante na certidão 
de casamento. Entretanto, a requerente alega que Lindalva e Paulo, encontram-se separados de fato há mais de 20 anos, desde 1983, 
apresentando junto ao seu requerimento, peças dos Autos do Processo nº 0019453-53.2004.8.22.0001 da 2ª Vara de Família desta comarca, 
sendo uma delas, a Ata de Audiência datada de 13 de dezembro de 2003 (fls. 09), onde constam declarações de testemunhas a respeito da 
separação de fato do casal, não fazendo referência alguma ao imóvel matriculado neste serviço.

As peças apresentadas, não se mostram hábeis para registro na forma pretendida, não apresentam elementos suficientes para a 
prática de ato que transfira o imóvel em sua totalidade à Lindalva da Silva de Vasconcelos. O registro imobiliário não é órgão judicante, e por 
foça do art. 13, inc. I, da Lei 6.015/73, salvo as anotações e as averbações obrigatórias, necessita de ordem expressa para praticar um ato 
de origem judicial. Portanto, deve ser apresentado mandado judicial ou sentença proferida nos autos da ação de divórcio que conste que o 
imóvel da matrícula nº 580 deste serviço, passou a pertencer exclusivamente à Lindalva da Silva de Vasconcelos.

[...].
Notificado a apelante para impugnar o procedimento de dúvida, apresentou suas razões ID (1124065 – fls. 26/32).
A sentença (1124065 – fls. 14/15) julgou procedente a dúvida suscitada ao fundamento de que não havendo qualquer comprovação 

quanto à partilha dos bens do casal, neles incluído o imóvel objeto do presente procedimento, decidiu razoável a exigência do Oficial acerca 
de documentos que comprovem a partilha do bem da qual decorresse exclusiva propriedade de Lindalva.

Importante esclarecer que a separação de fato ou separação informal se dá quando o casal deixa de compartilhar a vida em comum 
tornando-se pública esta separação.

No passado, em razão da indissolubilidade do casamento as pessoas eram obrigadas a ficar à margem da lei, ficando apenas 
separadas de fato. Mas hoje, após a Emenda Constitucional n. 66/2010 tornou-se mais simples o divórcio, e mesmo assim tem casais que 
ainda permanecem apenas separados de fato.

É de se registrar que há vários efeitos jurídicos com a separação de fato. Um deles é a incongruência em relação ao estado civil, 
considerando que não existe em nosso ordenamento o estado civil de separado de fato, do mesmo modo que inexiste o estado civil 
de companheiro. Assim, juridicamente o separado de fato ainda mantém o nome de casado, podendo, a qualquer momento, iniciar o 
procedimento (judicial ou extrajudicial) de divórcio.

Outro efeito jurídico da separação de fato, hoje com jurisprudência pacífica, é que põe fim ao regime de bens do casal. Neste sentido 
destacamos o julgamento do STJ, realizado em 18/05/2009 pela Quarta Turma – Resp. n. 555.771/SP, de relatoria do Min. Luis Felipe 
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Salomão, que teve a seguinte ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INCLUSÃO DA ESPOSA DE HERDEIRO, NOS AUTOS 

DE INVENTÁRIO, NA DEFESA DE SUA MEAÇÃO. SUCESSÃO ABERTA QUANDO HAVIA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE 
DE COMUNICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS APÓS A RUPTURA DA VIDA CONJUGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em regra, 
o recurso especial originário de decisão interlocutória proferida em inventário não pode ficar retido nos autos, uma vez que o procedimento 
se encerra sem que haja, propriamente, decisão final de mérito, o que impossibilitaria a reiteração futura das razões recursais. 2. Não faz 
jus à meação dos bens havidos pelo marido na qualidade de herdeiro do irmão, o cônjuge que encontrava-se separado de fato quando 
transmitida a herança. 3. Tal fato ocasionaria enriquecimento sem causa, porquanto o patrimônio foi adquirido individualmente, sem qualquer 
colaboração do cônjuge. 4. A preservação do condomínio patrimonial entre cônjuges após a separação de fato é incompatível com orientação 
do novo Código Civil, que reconhece a união estável estabelecida nesse período, regulada pelo regime da comunhão parcial de bens (CC 
1.725) 5. Assim, em regime de comunhão universal, a comunicação de bens e dívidas deve cessar com a ruptura da vida comum, respeitado 
o direito de meação do patrimônio adquirido na constância da vida conjugal. 6. Recurso especial provido.

No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS. BENS ADQUIRIDOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO 

POR UM DOS CÔNJUGES. SIMULAÇÃO LESIVA À PARTILHA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. ÓBICE 
DA SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O aresto recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no 
sentido de que a separação de fato põe fim ao regime matrimonial de bens. Precedentes. 2. A Corte local entendeu não restar configurada a 
simulação lesiva, além de não poder ser invocada pela autora, que dela tinha conhecimento há nove anos. Contra o último fundamento não 
se insurge a recorrente, o que atrai o óbice da súmula 283/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 678.790/PR, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014). (g.n.).

Sobre o tema, eis a lição de Euclides Benedito de Oliveira:
Considera-se igualmente inaplicável o regime de comunhão de bens entre os cônjuges desde que cessada a vida em comum, com 

a separação de fato, pela curial razão de que a regra da comunicação, com presunção de colaboração na formação do patrimônio comum, 
somente tem lugar com a efetiva convivência dos cônjuges. (Separação de Fato e Cessação do Regime de Bens no Casamento in: Doutrinas 
Essenciais - Famílias e Sucessões. Organizadores: Yussef Said Cahali e Francisco José Cahali. Vol. V. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 320).

Logo é de clareza solar que se extingue a comunicabilidade de bens com a separação de fato, de sorte que os bens adquiridos após 
tal marco não se comunicam.

No caso dos autos é de clareza hialina que a separação de fato do casal Lindalva da Silva Vasconcelos e Paulo Nunes de Vasconcelos 
se deu há muito tempo, conforme se comprova da ATA de Audiência realizada no dia 13 de dezembro de 2003 - ID (1124065 – fls. 66/68) 
onde a testemunha Maria Auxiliadora Lobo de Souza declarou que conhecia Paulo e Lindalva a mais de 40 (quarenta) anos e que eles 
estavam separados a mais de 20 (vinte) anos, do mesmo modo que declarado pela testemunha Rayfran Porfírio dos Santos que conhecia 
Paulo há mais de 15 (quinze) anos e desde que o conheceu ele já estava separado de fato da Lindalva.

Nesse passo, observa-se dos autos que o casamento da apelante com Paulo foi realizado em 16/12/1966, tendo eles se separado 
de fato em meados de 1983 e divorciado em 13/12/2003.

Lindalva adquiriu o imóvel matriculado sob o n. 580 em 10/11/1986, conforme registro R-005 ID (1124065 – fls. 34/35), ainda quando 
havia regras sobre a indissolubilidade do casamento, possível razão para constar o nome de Paulo em razão das formalidade legais, 
exatamente como justificado no apelo, considerando que o casal já estava separado de fato desde 1983.

Assim, não havendo dúvidas quanto a data da separação de fato do casal e que Lindalva adquiriu o imóvel financiado após essa 
separação, outro não é o caminho senão dar provimento ao recurso e reformar a sentença.

Diante do exposto, reformo a sentença para julgar IMPROCEDENTE A PRESENTE DÚVIDA, determinando que o Registrador da 
serventia do 2º Ofício de Registro de Imóveis desta comarca de Porto Velho proceda a averbação solicitada para que o imóvel matriculado 
sob o n. 580 do livro 02 fique pertencente exclusivamente a Lindalva de Souza da Silva.

Intime-se.
Publique-se.

Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos.

Desembargador José Jorge Ribeiro da Luz
Corregedor-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, Corregedor (a) Geral da Justiça, em 
28/06/2019, às 12:46, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1269911e o 
código CRC 5D2A2D8E.


