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10/07/2018 15:25 PETIÇÃO INICIAL PETIÇÃO INICIAL

19662
514

10/07/2018 15:25 2018.07.10 - PETIÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS

PETIÇÃO

19662
520

10/07/2018 15:25 2018.07.03 - SOLICITA CÓPIA DE PROGRAMA -
RÁDIO 93.3

Documento de Comprovação
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10/07/2018 15:25 PROCURAÇÃO PROCURAÇÃO
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MM. Juiz(a), segue em anexo petição inicial de pedido de produção antecipada de provas com pedido de
urgência em cara´ter antecedente e documentos comprobatórios, em formato PDF.

 

Termos em que,

pede e espera deferimento.

 

Mariana da Silva

OAB/RO 8.810
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA     ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PORTO VELHO, ESTADO DE RONDÔNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENTE 
 
CONFUCIO AIRES DE MOURA, brasileiro, médico, 

casado, inscrito no CPF/MF sob n.° 037.338.311-87, residente e domiciliado na 
Alameda Piquia, n.º 1577, Setor 1, no Município de Ariquemes, Estado de 
Rondônia, CEP 76.870-044, e-mail registrado  para fins processuais  sob o 
endereço contato@cgsadv.com.br, por seus procuradores e advogados in fine 
nominados, vem à honrosa presença de Vossa Excelência para, com fulcro nos 
arts. 381 e ss do Código de Processo Civil, apresentar o presente pedido de  

 
 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 
URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

 
 

em face de RÁDIO SOCIEDADE DE RONDÔNIA LTDA - EPP (nome fantasia 
Rádio Rondônia FM  93,3), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 05.897.392/0001-57, com endereço eletrônico 
http://www.radiorondonia.com com sede na Av. Pinheiro Machado, n.º 1231, 
Bairro Olaria, no Município de Porto Velho, Estado de Rondônia, CEP 76801-
247, o que faz pelos fundamentos de fato e de direito doravante delineados: 
 
 

Num. 19662514 - Pág. 1Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: MARIANA DA SILVA
http://pje.tjro.jus.br/pg/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18071015243828400000018333949
Número do documento: 18071015243828400000018333949



 

 

 

Página 2 de 8 

 
 
 
 

 
I. DA EXPOSIÇÃO SUMÁRIA DA LIDE 

 
O Requerente é ex-Governador do Estado de 

Rondônia com reputação profissional e imagem pessoal ilibada e sempre 
exerceu sua função pública com zelo e dedicação, sendo reconhecido e 
respeitado no cenário político nacional.  
 

Ocorre que, nos últimos meses, o Requerente foi 
reiteradamente mencionado na programação veiculada pela concessionária 
ora Requerida [Rádio Rondônia FM  93,3] de maneira potencialmente 
difamatória e injuriante. 

 
Os episódios desabonadores ocorrem, 

principalmente, nos programas em que o Sr. Caetano Vendimiatti Neto1, atua 
como apresentador, comentarista ou entrevistado. Exemplificativamente, em 
participação ocorrida em 29 de junho de 2018. 

 
Dessa forma, o acesso às gravações dessa 

programação se mostra essencial para eventual exercício do direito de 
resposta, pedido de retificação de informações ou, ainda, adoção de medidas 
judiciais  cíveis e criminais  que se fizerem cabíveis.  

 
Em razão de tais fatos, os procuradores do 

Requerente formularam pedido extrajudicial2 para o fornecimento de cópia, em 
mídia digital, de todos os programas com a participação do Sr. Caetano 
Vendimiatti Neto como comentarista ou entrevistado, nos últimos 30 (trinta) dias, 

 (art. 71 
da Lei n.º 4.117/62).  

 
    Contudo, os representantes da Requerida, em duas 
oportunidades, se recusaram a fornecer as gravações e, até mesmo, a receber 
o Requerimento. 
 

                                                           
1 CAETANO VENDIMIATTI NETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RO sob o n.º 1.853, com 
e-mail para contato cvncaetano1@hotmail.com, domicílio desconhecido. É apresentador do programa 

faz participações e comentários em diversos programas da rádio. 
 
2 Cópia do requerimento em anexo. 
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O Requerente se qualifica juridicamente como 

interessado no que diz respeito às informações divulgadas publicamente sobre 
a sua pessoa, emitidas nos programas da Requerida e constantes nos arquivos 
que, legalmente, deve manter armazenados. 
 

Assim e considerando a negativa no fornecimento 
das referidas gravações em sede extrajudicial, não se vislumbra outra saída 
senão o presente pedido, com vistas a obter acesso às gravações mencionadas 
para possibilitar a tomada das medidas judiciais.  
 

II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

II.1. DA EXPOSIÇÃO DO DIREITO QUE SE 
PRETENDE REALIZAR 

 
Mediante a presente formulação de tutela provisória, 

almeja a postulante seja a Requerida compelida a entrega dos cópia, em mídia 
digital, de todos os programas com a participação do Sr. Caetano Vendimiatti 
Neto como comentarista ou entrevistado, nos últimos 30 (trinta) dias, conforme 

71 da Lei n.º 
4.117/62).  
 

Vale pontuar que a presente pretensão não configura 
fishing 

 Pelo contrário, o Requerente teve acesso a gravações informais 
da programação da Requerida, nas quais o comentarista/entrevistado, Sr. 
Caetano Vendimiatti Neto, faz comentários desabonadores a sua pessoa, 
especialmente, na programação transmitida no dia 29 de junho de 2018.  

 
Entretanto, justamente para evitar acusações 

temerárias, é que se busca o acesso integral das gravações como produção 
antecipada da prova a fim de, eventualmente, subsidiar acusação futura. 

 
II.2. DA ADMISSÃO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA 
DE PROVA 
 
Com o advento do novo Código de Processo Civil, as 

hipóteses de produção antecipada de provas foram ampliadas em comparação 
a sistemática adotada pelo Código de 1973, o qual admitia a produção 
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antecipada apenas nos casos de urgência ou risco de sua realização ao tempo 
regular do processo.  
 
    A legislação processual em vigência dispõe em seu 
artigo 381 sobre a produção antecipada de provas:  
 

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: 
 
I  haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 
verificação de certos fatos na pendência da ação (urgência);  
 
II  a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a tentativa de conciliação 
ou de outro meio adequado de solução de conflitos e;  
 
III  o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento 
de ação. 
 
(destaques não constam do original) 

     
No presente caso, busca-se informação junto a 

Requerida quanto às gravações dos programas que exibiu e que contenham 
menções potencialmente ilícitas e ofensivas ao Requerente, tudo com o 
extrapolamento do direito de informação ou liberdade de imprensa, 
simplesmente. 

 
Ocorre que, devido à regulamentação própria do 

setor de telecomunicações, fixada pelo artigo art. 71 da Lei n.º 4.117/62, as 
concessionárias ou permissionárias com potência instalada superior a 1kw (um 
quilowatt) são obrigas a manter em arquivo as gravações da sua programação 
pelo prazo de apenas 30 (trinta). Senão, veja-se: 

 
Art. 71. Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 24 horas 
subsequentes ao encerramento dos trabalhos diários de emissora. 
 
§ 3º As gravações dos programas políticos, de debates, entrevistas 
pronunciamentos da mesma natureza e qualquer irradiação não registrada em 
texto, deverão ser conservadas em arquivo pelo prazo de 20 (vinte) dias 
depois de transmitidas, para as concessionárias ou permissionárias até 1 kw 
e 30 (trinta) dias para as demais. 

 
(destaques não constam do original) 
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Assim, a produção antecipada de prova se faz 
necessária, nos termos do art. 381, I, do CPC, uma vez que há fundado receio 
de que se torne impossível a colheita posterior da gravação da programação 
transmitida pela Requerida.  

 
Afinal, consoante informado pelos representantes da 

Requerida, a cada novo dia de programação, o arquivo correspondente ao 
trigésimo dia é, automaticamente, apagado e substituído pelo mais recente.  

 
Além disso, o acesso ao inteiro teor da programação 

transmitida, permitirá uma análise completa e contextualizada das informações 
propagadas, permitindo que se possa justificar ou mesmo evitar o ajuizamento 
de ação (inc. III do art. 381 do CPC).  
 
    Ora, Excelência, de certo que a produção 
antecipada no caso em testilha não acarretará prejuízo algum, muito pelo 
contrário, apenas irá otimizar a prestação jurisdicional, vez que somente de 
posse das gravações da programação veiculada pela Requerida será possível 
compreender com apurado grau de certeza a ocorrência de ofensas e dano à 
honra do Requerente. 
 

II.3. DOS PRESSUPOSTOS APTOS À 
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM 
CARÁTER ANTECEDENTE 

 
Ainda que para a produção antecipada da prova, 

prevista no art. 382, II e III, do CPC, não haja a necessidade de se demonstrar 
urgência para que se obtenha a exibição antecedente pleiteada, é de bom 
alvitre indicar a existência de seus elementos no caso sob análise.  
 
    A probabilidade do direito decorre do 
conhecimento prévio do Requerente acerca do conteúdo desabonador 
proferido pelo Sr. Caetano Vendimiatti Neto ao longo da programação divulgada 
pela Requerida.  
 

Nessa perspectiva, existe forte suspeita que as 
manifestações de pensamento e opinião daquele tenham ofendido a honra e a 
moral do Requerente, situação que apenas poderá ser comprovada mediante 
o acesso às gravações pleiteadas. 
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Ainda e em reforço ao direito reclamado pela 

Requerente, vale destacar que o ordenamento jurídico brasileiro, sob a 

influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 

CF/88)), da igualdade (art. 5º, I, da CF/88) e da vedação a qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (art. 5º, 

XLI, da CF/88), criou mecanismos para proteger os direitos fundamentais de 

seus cidadãos e solucionar seus eventuais conflitos e abusos, garantindo 

especial proteção aos direitos de personalidade.  

 

Referida proteção permite refrear eventuais abusos, 
inclusive, cautelarmente, conforme exegese do art. 12 do Código Civil, quando 
resguarda o direito exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade  (g.n.). 

 
Por seu turno, o periculum in mora é igualmente 

manifesto. Há fundado receio de que a prova não seja devidamente produzida 
ou se torne inviável, caso seja requerida no curso de um processo 
convencional, sobretudo, considerando a informação de que as gravações 
almejadas permanecem arquivadas, exclusivamente, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias.  

 
Assim, mesmo que as alegadas ofensas à 

dignidade e honra do Requerente tenham ocorrido, sua comprovação ficará 
prejudicada com a demora na concessão do acesso às gravações, 
considerando, ainda, a negativa da ora Requerida em fornecê-las 
extrajudicialmente. 

 
    A prova a ser produzida permitirá o prévio e completo 
conhecimento dos fatos, podendo justificar ou evitar o ajuizamento de ação e/ou 
autorizando a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. 
 

Destaque-se, por derradeiro, que a Requerida não se 
sujeita a qualquer risco maior do que o fornecimento de gravações que já 
mantém em arquivo.  

 
Outrossim, por expressa previsão legal, o juiz não 

precisará se manifestar sobre as provas produzidas ou acerca da viabilidade, 
ou não, da adoção de medidas jurídicas, cuja análise será feita, posteriormente, 
pelo Requerente (art. 382, § 2º, do CPC). 
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III. DOS REQUERIMENTOS FINAIS 
 
    Pelo exposto e por tudo aquilo que será suprido 
pelos subsidiosos conhecimentos jurídicos de Vossa Excelência, é a presente 
para requerer: 
 
a) seja a presente autuada e, após as anotações de estilo, recebida na forma 
da lei;  
 
 
b) seja concedida liminarmente e sem a oitiva da parte contrária a antecipação 
antecedente dos efeitos da tutela, para o fim de ordenar à Requerida que 
deposite no cartório deste Juízo as gravações correspondentes aos últimos 30 
(trinta) dias da sua programação, a contar de sua notificação, bem como, e 
acaso existentes, os textos dos programas, inclusive noticiosos, devidamente 
autenticados pelos responsáveis e que tenham como participantes o 
comentarista ou entrevistado Caetano Vendimiatti Neto. 
 

b.1) na hipótese de notificação a Requerida para cumprimento do que 
Requerido no item b  acima, seja observado, com especial atenção, a 
gravação da programação vazada aos 29 de junho de 2018; 

 
 
c) seja fixada multa cominatória para o caso de descumprimento das 
determinações desse MM. Juízo, bem como para o caso de perecimento da 
prova por culpa da Requerida (NCPC, art. 297 c/c o art. 139, IV); 
 
 
d) depositadas as mídias, seja o Requerente intimado, através de seus 
advogados, para a extração de cópias, nos termos do art. 383, do CPC;  
 
 
e) seja a Requerida citada e intimada, ex vi do art. 303, II, também do NCPC; 
 
 
f) acaso sobrevenha resistência à pretensão autoral, a condenação da 
Requerida nas penas cominatórias a serem estabelecidas pelo Juízo, além das 
verbas próprias da sucumbência. 
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Finalmente, requer-se que todas as intimações e 
notificações ao ora Requerente, que não tenham caráter estritamente pessoal, 
sejam formuladas obrigatoriamente na pessoa dos advogados Richard 
Campanari (OAB-RO 2.889), Erika Camargo Gerhardt (OAB-RO 1.911) e Luiz 
Felipe da Silva Andrade (OAB-RO 6.175), sob pena de nulidade, sem prejuízo 
da prática de atos processuais pelos demais constituídos e substabelecidos, 
conjunta ou separadamente.  

 
Atribui-se à causa, para efeitos meramente fiscais, o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 

Termos em que, 
pede e espera deferimento.  
 
Porto Velho - RO, 10 de julho de 2018. 
 
 

Richard Campanari 
OAB-RO 2.889 

 
 
 

Erika Camargo Gerhardt 
OAB-RO 1.911 e SP 137.008 

 

Luiz Felipe da Silva Andrade 
OAB-RO 6.175 

Camilla Hoffmann da Rosa 
OAB-RS 82.513 

 
 
 

Mariana da Silva 
OAB-RO 8.810 

 
 

 
Julia Lorena Andrade Marcusso 

OAB-RO 9.349 
  

 
 

Carlos Magno Carvalho de Andrade 
OAB-RO 9.060 e SE 8.225 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR EDITOR DA RÁDIO RONDÔNIA FM – 93,3 FM 
Ínclito Representante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assunto   : Acesso à informação 
Requerente   : Confúcio Aires de Moura 

 
 
CONFUCIO AIRES DE MOURA, brasileiro, médico, 

casado, inscrito no CPF/MF sob n° 037.338.311-87, residente e domiciliado na 

Alameda Piquia, nº 1577, Setor 1, no Município de Ariquemes, Estado de 

Rondônia, CEP 76.870-044, e-mail registrado – para fins processuais – sob o 

endereço contato@cgsadv.com.br, vem à honrosa presença de Vossa Senhoria, 

por seus advogados in fine nominados (mandato anexo), com fulcro no art. 10 

da Lei n.º 12.527/2011, art. 71 da Lei 4.117/62 e preceitos da Lei 9.472/97, expor 

e requerer: 

 

De início, cumpre registrar que a Requerida (Rádio 
Rondônia FM – 93,3 FM) desempenha o serviço de radiodifusão, definida, nos 
termos do Decreto nº 52.795/1963, como sendo o “serviço de telecomunicações 
que permite a transmissão de sons (radiodifusão sonora), recebido 
gratuitamente pelo público”.  

 
Nesse sentido, por ter sua exploração condicionada à 

outorga do Poder Público, o serviço se submete ao interesse público e à Lei de 
Acesso à Informação, à Lei Geral das Telecomunicações e ao Código Brasileiro 
de Telecomunicações.  

 

Assim e considerando que, nos últimos meses, o 

Requerente foi reiteradamente mencionado nos programas de rádio transmitidos 

por esta concessionária, cujo conteúdo divulgado apresenta potencial veio 

difamatório, calunioso ou injuriante, é a presente para requerer a cópia1 de todos 

os programas em que tenha participado o comentarista ou entrevistado Caetano 

                                                           
1 Anexados à presente, seguem 4 mídias digitais, para as gravações. 
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Vendimiatti Neto2 nos últimos 30 (trinta) dias, conforme regulamentação da 

Chamada “Gravação Censura ou Fiscal”. 

 

Demais disso, é a presente para requerer a Vossa 

Senhoria, nos termos do que preconizado pelo Código Brasileiro de 

Telecomunicações, os textos dos programas, inclusive noticiosos, devidamente 

autenticados pelos responsáveis, correspondentes aos últimos 60 (sessenta) 

dias de irradiação e que tenham como participantes o comentarista ou 

entrevistado Caetano V. Neto, acima referido. 

 

Finalmente, é de se registar que o não atendimento 

dos reclames feitos à luz da legislação em vigor levará o Requerente a adoção 

de todas as medidas judiciais cabíveis, podendo, inclusive e em caso de 

perdimento do material reclamado, demandar a responsabilização dessa 

concessionária. 

 

Termos em que, 
pede e espera deferimento.  
 
Porto Velho - RO, 03 de julho de 2018. 
 

 
Richard Campanari 

OAB-RO 2.889 
 
 

Erika Camargo Gerhardt 
OAB-RO 1.911 e SP 137.008 

 

Luiz Felipe da Silva Andrade 
OAB-RO 6.175 

Camilla Hoffmann da Rosa 
OAB-RS 82.513 

 
 

Mariana da Silva 
OAB-RO 8.810 

 
 

Julia Lorena Andrade Marcusso 
OAB-RO 9.349 

  

Carlos Magno Carvalho de Andrade 
OAB-RO 9.060 e SE 8.225 

                                                           
2 Brasileiro, advogado, inscrito na OAB RO sob o n.º 1.853, endereço desconhecido. 
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 ,CAMPANARI 
GERHARDT 
SILVA ANDRADE 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: CONFUCIO AIRES DE MOURA, brasileiro, médico, casado, 
inscrito no CPF/MF sob n° 037.338.311-87, residente e domiciliado na Alameda 
Piquia, n° 1577, Setor 1, no Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, CEP 
76.870-044. 

OUTORGADOS: RICHARD CAMPANARI, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB-RO sob o n° 2.889, ERIKA CAMARGO GERHARDT, 
brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB-RO sob o n° 1911 e OAB-SP sob 
o n° 137.008, LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB-RO sob o n°6.175, todos integrantes da sociedade 
CAMPANARI, GERHARDT & SILVA ANDRADE ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Jorge 
Roumiê, n° 3561, Bairro São João Bosco, no Município de Porto Velho, Estado 
de Rondônia. 

PODERES: Outorgando-lhes os poderes da cláusula ad judicia et extra, para 
atuarem em conjunto ou separadamente, na forma do art. 5°, parágrafo 2° da 
Lei n° 8.906/94 e do art. 105 do Código de Processo Civil, bem como nos 
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, seja Municipal, Estadual ou 
da União, e mais os poderes especiais para confessar, reconhecer a 
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se 
funda a ação ou pedidos administrativos, receber valores, dar quitação e 
firmar compromisso, e, inclusive, substabelecer o presente mandato com ou 
sem reserva de poderes. 

Porto Velho-RO, 22 de fevereiro de 2018. 

/ 7  

(a? 
CONFUCIO AIRES DE MOURA 

Outorgante 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Rua Jorge Roumiê, 3561 
Bairro São João Basco, CEP 76803-722 
Porto Velho - RO 

Avenida Mostardeiro, 366, Sala 501 
Bairro Moinhos de Vento, CEP 90430-000 
Porto Alegre - RS 

(69) 3302-0550 
(69) 3302-0450 

(51) 2117-1906 
contato@egsadv.com.br  

www.cgsadv.com.br  
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MM. Juiz, segue em anexo petição e comprovante de pagamento das custas de distribuição, em formato
PDF.

 

Termos em que,

pede e espera deferimento.

 

Porto Velho, 11 de julho de 2018.

 

Mariana da Silva

OAB/RO 8.810
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO 6ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE PORTO VELHO, ESTADO DE RONDÔNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo : 7026449-54.2018.8.22.0001 
Requerente : Confucio Aires de Moura 
Requerido : Rádio Sociedade de Rondônia LTDA - EPP 
 

 

 
CONFUCIO AIRES DE MOURA, já qualificado nos 

autos em epígrafe, por seu(s) procurador(es) e advogado(s) que esta 

subscreve(m), com endereço(s) profissional(is) constantes do incluso mandato, 

vem à honrosa presença de Vossa Excelência, apresentar o pagamento das 

CUSTAS INICIAIS, recolhendo o valor de R$ 50,97 (cinquenta reais e noventa 

a sete centavos), conforme comprovante em anexo. 

 
Por oportuno, requer o prosseguimento da ação, 

reiterando os termos da inicial. 
 

 
Termos em que, 
pede e espera deferimento.  
 
Porto Velho - RO, 10 de julho de 2018. 
 
 

Richard Campanari 
OAB-RO 2.889 

 
 

Erika Camargo Gerhardt 
OAB-RO 1.911 e SP 137.008 

 

Luiz Felipe da Silva Andrade 
OAB-RO 6.175 

Mariana da Silva 
OAB-RO 8.810 
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Júlia Lorena Andrade Marcusso 
OAB-RO 9.349 

 
 

Camilla Hoffmann da Rosa 
OAB-RS 82.513 

 
 

Carlos Magno Carvalho de Andrade 
OAB-RO 9060 e SE 8225 
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Nome do Beneficiário

BENEFICIÁRIO: FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E
Data de Vencimento Valor Cobrado

21/07/2018 50,97
Agência / Código do Beneficiário Nosso Número

Autenticação Mecânica
2848/467308-5 14100211000061601-2

DS

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Uso do Banco

Nº do Documento

10494.67309  85100.121145  00006.160113  2  75920000005097

Beneficiário

100211000061601

21/07/2018

N

(=) Valor Cobrado

Vencimento

Espécie Doc.

0,00

Pagador

(=) Valor do DocumentoCarteira

(-) Desconto / Abatimento

Valor Moeda

Nosso Número / Cód. do Documento

Local de Pagamento

0,00

CONFUCIO AIRES MOURA

(-) Outras Deduções

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Agência / Código do Beneficiário

0,00

Espécie Moeda

Rua Piquia, 1577

104-0

50,97

(+) Mora / Multa

Setor 01 - Ariquemes RO

RG 50,97

10/07/2018
Data do Documento

2848/467308-5
Data de Processamento

Quantidade Moeda

10/07/2018
Aceite

CPF: 037.338.311-87

R$

Beneficiário

14100211000061601-2

Instruções

0,00

 - 7026449-54.2018.8.22.0001 - Guia de recolhimento de custas processuais:

 - 1001.1: R$ 50,97

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(+) Outros Acréscimos

CNPJ/CPF

10.466.386/0001-85

CNPJ/CPF

10.466.386/0001-85

DS

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Uso do Banco

Nº do Documento

10494.67309  85100.121145  00006.160113  2  75920000005097

Beneficiário

100211000061601

21/07/2018

N

(=) Valor Cobrado

Vencimento

Espécie Doc.

0,00

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador

(=) Valor do DocumentoCarteira

(-) Desconto / Abatimento

Valor Moeda

Nosso Número / Cód. do Documento

Local de Pagamento

0,00

CONFUCIO AIRES MOURA

(-) Outras Deduções

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Rua José Camacho, 585, Olaria 76.801-330 - Porto Velho - RO

FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Agência / Código do Beneficiário

0,00

Espécie Moeda

Rua Piquia, 1577

104-0

50,97

(+) Mora / Multa

Setor 01 - Ariquemes RO

RG 50,97

10/07/2018
Data do Documento

2848/467308-5
Data de Processamento

Quantidade Moeda

10/07/2018
Aceite

CPF: 037.338.311-87

R$

Beneficiário

14100211000061601-2

Instruções

0,00

 - 7026449-54.2018.8.22.0001 - Guia de recolhimento de custas processuais:

 - 1001.1: R$ 50,97

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(+) Outros Acréscimos

CNPJ/CPF

10.466.386/0001-85

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

10/07/2018 18:43:50
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO
Cooperativa: 5018-0/ CCLA DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA

Conta:
1199510/ CAMPANARI, GERHARDT & SILVA ANDRADE -

ADVOGADOS AS

Linha digitável do título
10494.67309 85100.121145 00006.160113 2 75920000005097

Número Documento: -
Nosso número: -

N. Agendamento: 425103
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Realizado: 10/07/2018
Pagamento: 10/07/2018
Data de Vencimento: 21/07/2018
Documento: 50,97
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 50,97
Situação: EFETIVADO

Autenticação
AEB66586-CC84-48B7-B80A-F880C6737BF0
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