
 

Seção Judiciária do Estado de Rondônia
1ª Vara Federal Cível da SJRO

PROCESSO: 1001456-89.2018.4.01.4100
CLASSE: AÇÃO POPULAR (66)
AUTOR: DOMINGOS BORGES DA SILVA

RÉU: UNIÃO FEDERAL, BANCO CENTRAL DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S.A., ESTADO DE RONDONIA, MINISTRO
DA FAZENDA NACIONAL, VALDIR RAUPP DE MATOS, CONFUCIO AIRES MOURA
 

 

 

DESPACHO

 

Cuida-se de ação popular, com pedido de liminar, proposta por ,Domingos Borges da Silva

objetivando a declaração de nulidade do Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento

de Dívidas nº 003/98/STN/COAFI e respectivos termos aditivos, pactuados entre a União e o Estado de

Rondônia, com a interveniência do Banco do Brasil S/A.

Liminarmente, requer o sobrestamento da execução dos termos aditivos do citado contrato,

especialmente o sexto termo aditivo, cujo objeto é o pagamento de financiamento por conta do passivo

líquido a descoberto do Banco do Estado de Rondônia S/A – BERON, mensalmente descontado do fundo de

participação do Estado de Rondônia.

O sistema PJe apontou possível prevenção entre o presente feito e os de número

1997.41.00.001437-0, 100355-51.2017, 2007.4100.001217-4, 2005.41.00.003603-9, 2001.41.00.002950-7,

1997.41.00.001751-0, 2001.41.00.004874-0, 1999.41.00.000346-5, 2005.41.00.003495-7,

2005.41.00.003665-2, 1998.41.00.001641-0, 1998.41.00.002772-0 e 1997.41.00.001436-7, sendo que apenas

em relação ao último há conexão, conforme já informado pelo autor popular. Já os demais feitos possuem

objetos totalmente diversos dos presentes autos, sendo que alguns foram remetidos à Justiça Estadual em

razão da exclusão da União do polo passivo da demanda.

Na espécie, identifica-se na causa de pedir e no pedido conflito de interesse entre os entes

federativos que poderia, em tese, atrair a competência para o julgamento da demanda pela Suprema Corte nos

termos do art. 102, I, “f” da CRFB.

Ademais, voltando-se o pedido de tutela de urgência contra pessoa jurídica de direito público,

impõe-se a audiência prévia dos entes públicos envolvidos, nos termos do art. 2º da Lei 8.437/92, devendo o

prazo previsto no citado dispositivo ser dilatado, considerando a complexidade da demanda e a necessidade

de contraditório real.
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Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste

acerca de possível competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente

demanda.

Após, vista à União e ao Estado de Rondônia, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se

manifestem acerca da competência para julgamento da demanda, bem como acerca do pedido de tutela de

urgência.

Por fim, conclusos. 

Porto Velho-RO, 24 de setembro de 2018.

 

 

Grace Anny de Souza Monteiro 

Juíza Federal Substituta
1ª Vara SJ/RO 
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