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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO XII JUIZADO ESPECIAL
CIVEL - REGIONAL DO MEIER

RICARDO PINTO DA FONSECA, já qualificado nos autos da ação em epígrafe,
com o advento da audiência de conciliação, vem requerer a juntada de documentos e informar
Vossa Excelência que os administradores do CONDOMÍNIO RÉU realizaram Assembléia
Geral Extraordinária em 27/05/2014, convocada para apresentação de defesa prévia das
questões de mérito desta ação e aprovação de cota extra para honorários advocatícios, cujo
áudio

encontra-se

postado

no

rodapé

do

site

da

Ong

Brazil

No

Corrupt,

http://mnbdrj.ning.com; a título meramente informativo; não possuindo força de prova.
Diante das atuais circunstâncias, o AUTOR, que é servidor público federal aposentado, e
ingressou neste Juizado Especial em razão do princípio da informalidade, buscou a orientação
dos advogados dativos deste fórum. Tendo consultado a advogada Dra Eliane Vasconcellos,
que também exerce função de síndica em condomínio, e logo corroborou o
SUPERFATURAMENTO - PRIMEIRA QUESTÃO DE MÉRITO nesta ação, ao mostrar
o valor pago por ela no laudo de autovistoria do seu condomínio. E agora, se juntam a este
processo, a REPORTAGEM sobre AUTOVISTORIA, a PROPOSTA apresentada pela
empresa TRAÇO & ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA e as propostas
apresentadas pelo ENGENHEIRO CIVIL WESLLEY GIMENES, CREA-PR 75783/D,
com valores ainda menores que a anterior (propostas ora acostadas).

Nesta mesma assembléia, a imobiliária tenta induzir os condôminos a erro, informando ter
realizado acordo de cobrança com inadimplentes, buscando assim, fazê-los acreditar que a
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INADIMPLÊNCIA – SEGUNDA QUESTÃO DE MÉRITO nesta ação é pontual e não
contumaz. Esquecendo que as atas e os balancetes extremamente reduzidos, entregues com
dois meses de atraso, e as mensagens eletrônicas notadamente, a de folhas 30 nestes autos,
transmitidas ao AUTOR informam justamente o contrário, que os inadimplentes são sim
contumazes e que o DEFICIT ORÇAMENTÁRIO – TERCEIRA QUESTÃO DE
MÉRITO nesta ação, rateado diversas vezes pelos adimplentes, só fazia crescer, como
comprovam os recibos, as atas e balancetes deste condomínio juntados aos autos.

Ademais, os simulacros de acordo de cobrança apresentados nos balancetes de março e abril
de 2014 representam valores de sete a quatro meses de atraso, mantendo ainda a
inadimplência destes condôminos para então, gerar despesas de honorários advocatícios ao
condomínio.

A pretensão de argüir a extinção da ação por inexistência de perícia que comprove a
NEGLIGÊNCIA NA GUARDA DOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA –
QUARTA E ÚLTIMA QUESTÃO DE MÉRITO nesta ação, e o conseqüente
desalinhamento no nicho dos medidores, é negar direitos ao jurisdicionado, bastando
fotografias que foram anexadas para comprovar o alegado. Todas tiradas na presença de
técnicos da Light e de eletricista particular que elaborou uma perícia prévia, sendo ora
acostada aos autos. Contudo, em não sendo suficiente para V.Exa. julgar, restaria então, o
indeferimento do Pedido de Danos Materiais e jamais a extinção da ação, visto que existem
outras três Questões de Mérito a serem julgadas.
Por derradeiro, ressalta-se ainda, a total falta de ética de quem deu nome a IMOBILIÁRIA
RÉ e defende o condomínio nesta ação, uma vez que o AUTOR custeia parte de seus
honorários sem sequer haver sucumbência e tampouco, o pronunciamento de V.Exa. sobre o
pedido de gratuidade de justiça em nível de recurso, caso precise.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2014.

