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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO  
 
Expediente de 11/07/2016 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO  
 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.16.000916-3 
IMPETRANTE: JOSÉ MARQUES DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRª TERESINHA LOPES DA SILVA AZE VEDO 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA  
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA  - OAB/RR 658 
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER 
 
DECISÃO 
 
I - A fls. 41 ingressou o impetrante com petição nos autos, afirmando o descumprimento da medida liminar, 
pugnando pelo cumprimento forçado de referido decisum, mediante a penhora online da quantia de 
R$ 4.911,68 (quatro mil, novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos). 
 
II - Visando tornar efetiva a medida initio litis, promova-se a penhora via Bacenjud da importância de 
R$ 2.455,84 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), correspondente 
ao valor necessário à aquisição do medicamento por três meses, expedindo-se o respectivo alvará judicial. 
 
III - Remetam-se os autos ao ilustre Juiz Auxiliar da Presidência. 
 
IV - Cumpra-se com urgência. 
 
 Boa Vista, 8 de julho de 2016. 
 

Desembargador Cristóvão Suter 
 

PETIÇÃO Nº 0000.15.001948-7 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
INDICIADO: RARISON PEDROSA NAKAYAMA 
ADVOGADA: DRª HELAINE MAISE FRANÇA - OAB/RR 262 
RELATORA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS 

 
DECISÃO 
 
1. Encaminhem-se os autos ao Protocolo Judicial para retificação da autuação como Ação Penal Originária, 
uma vez que a denúncia foi recebida pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça. 
 
2. Considerando o § 1.º, do art. 206, do RITJRR, delego ao Juiz da Comarca de Mucajaí a realização da 
instrução processual.  
 
3. Importante lembrar que, embora o feito deva seguir o rito da Lei n.º 8.038/1990, o STF e o STJ já 
firmaram entendimento que mesmo nos casos de ação penal originária, com procedimento próprio, o 
interrogatório, que se caracteriza como meio de defesa do réu, deve ser realizado ao final da instrução 
criminal, nos termos do art. 400 do CPP, por ser medida mais benéfica ao acusado e que evita possíveis 
questionamentos quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.  
  
4. Nesse sentido: STJ - HC 336228/RJ, Min. Rogério Schietti, T6, DJe 25.05.2016 e STF - AgRg na Apn 
528/DF) 
 
5. Publique-se e cumpra-se. 
 
Boa Vista (RR), 11 de julho de 2016. 
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Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 

 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO  
 
PETIÇÃO Nº 0000.16.001064-1 
AUTOR: DOMINGOS SAVIO MACENA CORREA 
ADVOGADO: DR. ALEX REIS COELHO - OAB/RR 986 
RÉ: GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA 
RELATORA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Da análise detida dos autos, verifica-se que o Desembargador Leonardo Cupello foi Relator no Mandado de 
Segurança n.º 0000.15.002694-6, que tratou do mesmo assunto da presente petição, o que o torna prevento 
para apreciação e julgamento deste feito, nos termos do art. 73  do  RITJRR. 
 
À redistribuição, com oportuna compensação. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista (RR), 11 de julho de 2016. 
 

Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 

 
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO  
 
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.70687 6-4 
RECORRENTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRª MARIA DE LOURDES DUARTE FERNANDES - OAB/RR 1287 
RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA 
ADVOGADOS: DR. CLAYTON ALBUQUERQUE - OAB/RR 937 E O UTROS 
 
FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA, 09 DE JULHO DE 2016. 
 

VAANCKLIN FIGUEREDO 
Diretor de Secretaria, em exercício 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
 

Expediente de 11/07/2016 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO  
 
SUSP. LIMINAR/ANT. TUTELA Nº 0000.16.001070-8 
AUTOR: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRª MARCELA MEDEIROS QUEIROZ  FRANCO - OAB/RR 433 
RÉU: NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCERIZAÇÕES LTDA 
ADVOGADA: DRª HELEN CAROLINE RABELO RODRIGUES ALVES  - OAB/SP 226.469 

 
DECISÃO 
 
MUNICÍPIO DE BOA VISTA ajuizou este pedido de suspensão de liminar contra a decisão proferida pelo 
Juiz de Direito da 1ª. Vara da Fazenda Pública de Boa Vista, no processo nº. 0812876-49.2016.8.23.0010, 
por meio da qual o pedido de liminar foi deferido para suspender a Licitação Concorrência Pública nº. 

SICOJURR - 00052776

Y
U

7T
bQ

C
N

jF
IW

Z
hi

tw
Q

w
/O

bd
C

kN
4=

T
rib

un
al

 P
le

no
 -

 T
rib

un
al

 P
le

no

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 003/257



029/2015 do Município de Boa Vista. 
 
Consta que o MUNICÍPIO DE BOA VISTA, por sua Comissão Permanente de Licitações, durante a 
Concorrência Pública nº. 029/2015 (para formação de registro de preço para o serviço contínuo de limpeza 
e higienização hospitalar, com fornecimento de equipamentos e materiais de limpeza) considerou a licitante 
NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA. como inabilitada após impugnação/recurso da 
licitante BETA CLEAN E SERVICE LTDA. e o processo teve continuidade. A licitante inabilitada ajuizou o 
processo nº. 0812876-49.2016.8.23.0010 e a liminar foi concedida. 
 
O Requerente alega, em síntese, que (fls. 02-17): 
 
1 - o Presidente do Tribunal é o competente para decisão; 
 
2 - não houve cerceamento do direito de defesa da licitante inabilitada, porque ela apresentou seus 
argumentos nas contrarrazões ao recurso da licitante BETA CLEAN E SERVICE LTDA.; 
 
3 - o processo licitatório não terá fim se o prazo de recurso for reaberto a cada mudança de decisão nos 
recursos interpostos (recurso de recurso); 
 
4 - a permanência dos efeitos da decisão causarão dano à saúde e afronta ao interesse público; 
 
5 - o dano à saúde será configurado pela ausência do serviço de limpeza nos hospitais, postos de saúde e 
Secretaria Municipal de Saúde, trazendo o risco de doenças, infecções, mau cheiro e diversos outros 
prejuízos; 
 
6 - a licitação seguiu todos os ditames da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
 
Pede a suspensão imediata dos efeitos da liminar e, no mérito, que os efeitos da decisão do Juiz de 1º. grau 
sejam suspensos definitivamente. 
 
Decido. 
 
Os pedidos de suspensão de liminar, em geral, são regrados pelo art. 4º. da Lei Federal nº. 8.437/1992, que 
possui o seguinte teor: 
 
"Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, 
suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público 
ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, 
em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à economia públicas." 
 
No caso dos mandados de segurança, o Presidente do Tribunal pode suspender a execução de medidas 
liminares e sentenças nesse tipo de ação, na forma prevista pelo "caput" do art. 15 da LMS, que dispõe: 
 
"Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público 
e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao 
qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da 
liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que 
será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição". 
 
Apesar disso, o agravo ainda é o meio ordinário para combate a decisões, apesar de sua interposição não 
prejudicar, nem condicionar o julgamento do pedido de suspensão (§ 3º. do art. 15). 
 
Dito isso, passo a análise da eventual lesão à saúde pública. 
 
O objeto do processo licitatório suspenso é a formação de registro de preço para o serviço contínuo de 
limpeza e higienização hospitalar, com fornecimento de equipamentos e materiais de limpeza. 
 
O registro de preço não significa demanda imediata. Quer dizer que será necessário, mas poderá aguardar 
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o momento oportuno. Justamente essa é a razão de existir desse instituto. Logo, o Requerente não 
comprovou a iminência de eventual prejuízo. 
 
Além do mais, a simples suspensão da licitação não é suficiente para provocar a alegada grave lesão à 
saúde pública. Isso porque o gestor responsável possui outros instrumentos legais para evitar a falta de 
limpeza dos hospitais etc. e é obrigado a garantir que o problema não exista. Em outras palavras: eventual 
prejuízo à saúde pública não decorrerá da suspensão da licitação, mas será fruto de suposta negligência 
(em tese) do gestor, se ele não tomar as medidas que lhe cabem para evitar o problema. 
 
Por essas razões, indefiro o pedido de suspensão da segurança. 
 
Intimem-se, inclusive o Ministério Público de 2º. Grau. 
 
Publique-se e comunique-se ao juiz da causa. 
 
Boa Vista, 11 de julho de 2016. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS, CÂMARA CÍVEL E CÂMARA 
CRIMINAL 

 
Expediente de 11/07/2016 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.08.912883-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: NEUDO CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
ADVOGADO: DR. MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS – OAB/RR Nº 333-A 
1ª APELADA: HELOIZA CARVALHO DE MELO OLIVEIRA 
ADVOGADOS: DR. ALEXANDER SENA DE OLIVEIRA E OUTRO – OAB/RR Nº 247-B 
2ª APELADA: MARIA CARVALHO OLIVEIRA DE MATOS 
ADVOGADOS: DR. JOSÉ NESTOR MARCELINO E OUTRAS – OAB/RR Nº 243-B 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
DE IMÓVEL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS - CONJUNTO 
PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - SENTENÇA QUE SE BASEIA 
EM PREMISSA EQUIVOCADA - PROVA PERICIAL QUE ATESTA OCUPAÇÃO DE ÁREA INFERIOR À 
NEGOCIADA  - FATO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - AÇÃO 
INTERPOSTA APÓS GRANDE LAPSO TEMPORAL - PREJUÍZO À SEGURANÇA JURÍDICA - 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO APRECIADA - EXEGESE DO § 2º, DO ART. 249, DO CPC - INVERSÃO 
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE 
A DEMANDA INICIAL. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. 
1. A disciplina dos registros públicos é voltada para o alcance da manutenção da autenticidade, segurança 
e eficácia dos atos jurídicos. 
2. Os documentos públicos gozam de presunção de legalidade e de veracidade e somente podem ser 
desconstituídos por meio de prova clara e escorreita, o que não é o caso dos autos. 
3. A ação de retificação parcial ajuizada decorridos 28 anos da venda do imóvel dificulta na correção de 
eventual erro e traz prejuízo à segurança jurídica do sistema registrário. 
4. Recurso provido. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores integrantes da Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento à 
apelação, para julgar improcedente a demanda, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado. 
Estiveram presentes os Desembargadores Elaine Bianchi (Julgadora), Ricardo Oliveira (Julgador) e Almiro 
Padilha (Relator). 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 07 de julho de 2016. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.809770-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SERVS/BV FINANCEIRA - CFI BV FINANCEIRA 
ADVOGADO: DR. GIULIO ALVARENGA REALE – OAB/MG Nº 65628-N 
APELADA: ÍRIS CAMPOS MAGALHÃES 
ADVOGADO: DR. ANTONIO LEANDRO DA FONSECA FARIAS – OAB/RR Nº 846-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI  
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.  INCUMBÊNCIA DA PARTE DEVEDORA DE 
COMPROVAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
ÔNUS NÃO AFASTADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.  
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo, nos 
termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.000071-7 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BOULEVARD DISTRIBUIDORA LTDA 
ADVOGADO: DR. ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS E OUTROS – OAB/RR Nº 144-B 
AGRAVADO: ANTÔNIO FRANCISCO GOMES E OUTROS 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA FRUSTRADA DE 
LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO PELO INFOJUD. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. 
RECURSO PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos 
termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.14.001559-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: IRANI DE BRITO MELLO 
ADVOGADO: DR. ALEXANDER SENA DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 247-B 
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: DR. DIEGO LIMA PAULI – OAB/RR Nº 858 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR INCIDENTAL – LIMINAR NÃO CONCEDIDA DE 
SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DE BEM PENHORADO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR SER 
BEM DE FAMÍLIA – A PRÓPRIA LEI QUE REGULA A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA 
PREVÊ EXCEÇÕES – O BEM FOI DADO EM GARANTIA EM CONTRATO HIPOTECÁRIO – SITUAÇÃO 
EXCLUÍDA DA IMPENHORABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES – A 
PARTE AGRAVANTE JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO DE FORMA INCOMPLETA – TAL FATO 
OCORREU PRIMEIRAMENTE NA AÇÃO ORIGINÁRIA DO RECURSO – PARA EVITAR SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA NÃO CONHEÇO DO PEDIDO – AGRAVO DESPROVIDO E PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ NÃO CONHECIDO. 
1. A própria lei expressamente estabelece que a impenhorabilidade do bem de família não tem caráter 
absoluto, ou seja, admite exceções nela previstas. 
2. No caso em comento, o bem imóvel que se discute foi o primeiro a ser dado como garantia hipotecária, 
conforme fl. 404 destes autos, mostrando-se que o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 
4. O pedido de condenação em litigância de má-fé, por fato que aconteceu na ação originária, foi realizado 
somente neste recurso sem que o magistrado de 1ª instância tenha analisado a questão e suas provas, 
portanto, para evitar odiosa supressão de instância, não conheço do pedido. 
5. Agravo Desprovido e pedido de litigância de má-fé não conhecido. 
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ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores integrantes da Turma Cível, da Colenda Câmara Única do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima, à unanimidade, em negar provimento ao agravo e não conhecer do pedido de 
litigância de má-fé, na forma do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento o Desembargador Jefferson Fernandes (Relator), a 
Desembargadora Elaine Bianchi (Presidente e julgadora) e o Desembargador Ricardo Oliveira (Julgador).  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 7 de julho de dois mil e 
dezesseis. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.000752-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO – OAB/PE Nº 19357 
AGRAVADA: BRASÍLIA COMÉRCIO DE APARELHOS DE ANESTESIA LTDA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDER LADISLAU MENEZES – OAB/RR Nº 226 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
PREJUDICADO EM RAZÃO DE NOVA DECISÃO NO FEITO PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO AO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS PARA INTERPOSIÇÃO. 
NEGATIVA CORRETAMENTE APLICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o (a)ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000138-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. JOÃO ROBERTO ARAÚJO – FISCAL – OAB/RR Nº 353-P  
APELADO: ARNALDO RODRIGUES DE ARAÚJO 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.  
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, CAPUT, E § 4.º, DA LEF.  INCONSTITUCIONALIDADE JÁ 
RECONHECIDA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE CAUSA 
SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL 
SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADO DO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. 
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
1. A preliminar suscitada pelo Apelante se confunde com o mérito, na medida em que a controvérsia 
estabelecida nestes autos se restringe à aplicabilidade ou não do art. 40, caput, e § 4º, da Lei n. 6.830/80. 
2. Esta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação Cível n.º 
0010.01.009220-2, afastou a incidência do, caput e § 4º, do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, razão 
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pela qual deve a análise da ocorrência da prescrição deve ser nortear pelo disposto no artigo 174, caput, I e 
IV, do CTN. 
4. Desde a citação da parte Executada, passaram-se mais 07 (sete) anos sem que tenha havido causa 
suspensiva ou interruptiva da prescrição. 
5. Ainda que não fosse declarada a inconstitucionalidade do caput e § 4º, do artigo 40, da Lei de 
Execuções Fiscais, entende o E. STJ que os requerimentos para realização de diligências que se 
mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper 
o prazo de prescrição intercorrente. 
6. Prescrição do crédito tributário reconhecida. 
7. Recurso conhecido e não provido.  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Única, integrantes da Turma 
Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer do recurso e 
negar provimento ao Apelo, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Jefferson Fernandes da Silva 
(Relator), Cristóvão Suter (Presidente/Julgador) e Ricardo Oliveira (Julgador). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos sete dias do mês de julho do 
ano de dois mil e dezesseis. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.817344-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: FRANCISCO BARROS MAGALHÃES 
ADVOGADO: DR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ FILHO – OAB/RR Nº 645-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA 
MÉDICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA - PEDIDO 
JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 
ALEGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - APELO PROVIDO - SENTENÇA 
ANULADA. 
1) A Lei nº 11.945/2009 dispõe que a invalidez permanente deve ser comprovada por Laudo Pericial que a 
demonstre, bem como, evidencie o seu grau, a fim de permitir enquadramento da tabela instituída pela lei 
em seu anexo, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito (CPC: art. 333, inc. I). 
2) Considerando que não foi devidamente oportunizado à parte Apelante fazer provas da sua invalidez, 
deve ser declarada a nulidade da sentença de piso, com fundamento no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, pois 
configurado o cerceamento de defesa 
3) Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores integrantes da Turma Cível, da Colenda Câmara Única, do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à Apelação Cível, na forma do voto 
do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado. 
Participaram do Julgamento os Senhores Desembargadores Elaine Cristina Bianchi (Presidente e 
Julgadora), Cristóvão José Suter Correia da Silva (Julgador) e Jefferson Fernandes da Silva (Relator). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos sete dias do mês de julho do 
ano de dois mil e dezesseis. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.716623-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
APELADO: JOSUÉ SOUZA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. MIKE AROUCHE DE PINHO – OAB/RR Nº 635-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – TAXA DE JUROS - 
MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO DA TAXA DE JUROS PACTUADA – LEGALIDADE DA 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, DESDE QUE PACTUADA, NOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS 
A MP 2.170/2001 – COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 
PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – PARA CONTRATOS FIRMADOS APÓS 
ABRIL DE 2008, ILEGALIDADE DA COBRANÇA – RESSALVA À TARIFA DE CADASTRO E IOF - 
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA 
MORATÓRIA - CUMULAÇÃO INDEVIDA - LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA, DESDE QUE DE FORMA ISOLADA - LEGALIDADE DO USO DA TABELA PRICE – 
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES DO 
STJ – TAXA REFERENCIAL – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. 
1.Não há que falar em ilegalidade da taxa de juros contratada, quando a taxa de juros anual pactuada está 
inserida nos parâmetros medianos (taxa média de mercado) abaixo dos praticados à época do contrato. 
2. No que tange à capitalização mensal de juros, ao contrário do entendimento do MM. Juiz a quo, que se 
manifestou pela sua ilegalidade, o Colendo STJ entende ser legal o referido instituto, pois considerou válida 
e eficaz a Medida Provisória nº 2.170/01, para contratos firmados após sua edição e desde que haja 
previsão no instrumento particular. 
3. Quanto à comissão de permanência, a sua cobrança é admitida, conforme a súmula nº 472, do STJ, 
desde que pactuada, apenas no período de inadimplência e não cumulada com os encargos da 
normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros de mora 
e multa contratual). 
4. Quanto ao uso da tabela price, o Colendo STJ igualmente admite o seu uso, por ausência de ilegalidade. 
5. No que concerne à cobrança de tarifas administrativas, o tema também foi objeto de debate na Corte 
Superior de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, em que se assentou a ilegalidade da referida 
cobrança para contratos celebrados após 30/04/2008. 
6. Quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados, o Colendo STJ consolidou o entendimento no 
sentido que só cabe a restituição em dobro do indébito quando presente a má fé da cobrança. 
7. Acerca da utilização da Taxa Referencial como índice de atualização, o Colendo STJ manifestou-se pela 
sua inaplicabilidade. 
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Câmara Cível, do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial 
provimento, nos termos do voto do Relator. 
Presentes à Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Elaine Cristina Bianchi 
(Presidente/Julgadora), Jefferson Fernandes da Silva (Relator) e Cristóvão Suter (Julgador). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos sete dias do mês de julho do 
ano de dois mil e dezesseis. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.000770-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
AGRAVADA: SILVANIA SEVERINA DA SILVA 
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ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO §1º DO ART. 1.021 
DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. FIXAÇÃO DE MULTA NO VALOR CORRESPONDENTE A 5% 
(CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, CONFORME AUTORIZA O ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 
MAJORAÇÃO EM 5% DO PERCENTUAL FIXADO ANTERIORMENTE A TÍTULO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, posto 
que manifestamente inadmissível, nos termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o (a)ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000855-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ANDERSON LEON PEIXOTO RODRIGUES 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE LESÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Ricardo Oliveira, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante da 
douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.819520-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: NATANAEL MARTINS CRUZ JÚNIOR 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA 
MÉDICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA - PEDIDO 
JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 
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ALEGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - APELO PROVIDO - SENTENÇA 
ANULADA. 
1) A Lei nº 11.945/2009 dispõe que a invalidez permanente deve ser comprovada por Laudo Pericial que a 
demonstre, bem como, evidencie o seu grau, a fim de permitir enquadramento da tabela instituída pela lei 
em seu anexo, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito (CPC: art. 333, inc. I). 
2) Considerando que não foi devidamente oportunizado à parte Apelante fazer provas da sua invalidez, 
deve ser declarada a nulidade da sentença de piso, com fundamento no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, pois 
configurado o cerceamento de defesa 
3) Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores integrantes da Turma Cível, da Colenda Câmara Única, do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à Apelação Cível, na forma do voto 
do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado. 
Participaram do Julgamento os Senhores Desembargadores Elaine Cristina Bianchi (Presidente e 
Julgadora), Cristóvão José Suter Correia da Silva (Julgador) e Jefferson Fernandes da Silva (Relator). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos sete  dias do mês de julho do 
ano de dois mil e dezesseis. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.817442-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CLEOVALDO FURTADO DA SILVEIRA 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA 
MÉDICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA - PEDIDO 
JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 
ALEGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - APELO PROVIDO - SENTENÇA 
ANULADA. 
1) A Lei nº 11.945/2009 dispõe que a invalidez permanente deve ser comprovada por Laudo Pericial que a 
demonstre, bem como, evidencie o seu grau, a fim de permitir enquadramento da tabela instituída pela lei 
em seu anexo, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito (CPC: art. 333, inc. I). 
2) Considerando que não foi devidamente oportunizado à parte Apelante fazer provas da sua invalidez, 
deve ser declarada a nulidade da sentença de piso, com fundamento no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, pois 
configurado o cerceamento de defesa 
3) Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores integrantes da Turma Cível, da Colenda Câmara Única, do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à Apelação Cível, na forma do voto 
do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado. 
Participaram do Julgamento os Senhores Desembargadores Elaine Cristina Bianchi (Presidente e 
Julgadora), Cristóvão José Suter Correia da Silva (Julgador) e Jefferson Fernandes da Silva (Relator). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos sete dias do mês de julho do 
ano de dois mil e dezesseis. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
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EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0000.15.002370-3 – BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: RURAL FÉRTIL AGROPECUÁRIA 
ADVOGADO: DR. DANILO DIAS FURTADO – OAB/RR Nº 428-A 
EMBARGADO: SÃO LUCAS E REPRESENTAÇÕES LTDA 
ADVOGADOS: DR. SADI CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO – OAB/RR Nº 348-B 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
EMENTA: EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE JURÍDICA 
SECUNDÁRIA PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos, nos termos 
do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça. Encontra-se impedido de julgar o presente feito o Des. Mozarildo 
Cavalcanti.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.000948-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 
ADVOGADOS: DR. CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO E OUTROS – OAB/PE Nº 19357 
AGRAVADA: BRASÍLIA COMÉRCIO DE APARELHOS DE ANESTESIA LTDA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDER LADISLAU MENEZES – OAB/RR Nº 226 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO §1º DO ART. 1.021 DO 
NCPC. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros do Tribunal Pleno do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos 
termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.11.921853-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: DEUSDETE COELHO FILHO 
ADVOGADO: DR. ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO – OAB/RR Nº 510 
APELADO: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINÍCIUS M. MARQUES – FISCAL – OAB/RR Nº 591 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE 
INTEMPESTIVIDADE DO 2º APELO ACOLHIDA – 1º APELO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR OS 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS QUE MERECEM SER MAJORADOS EM RAZÃO DO 
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VALOR DA CAUSA – NOS TERMOS DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC/73 – 1º APELO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À ORDEM DE R$ 
5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores integrantes da Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à 
unanimidade, em conhecer apenas do 1º Apelo e dar parcial provimento ao recurso, na forma do voto do 
Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado. 
Presentes à Sessão de Julgamento os eminentes Senhores Desembargadores Cristóvão Suter 
(Presidente/Julgador), Jefferson Fernandes (Relator) e Ricardo Oliveira (Julgador), bem como, o ilustre 
membro da Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos sete dias do mês de julho do 
ano de dois mil e dezesseis. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA  
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.806244-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: L. D. G. R. 
ADVOGADOS: DRA. RENATA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS – OAB/RR Nº 397-A 
APELADO: J. G. R. 
ADVOGADO: DRA. EDNA MARIA MOURÃO PEREIRA MACHADO – OAB/AM Nº 2189-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PROVA IGNORADO PELO TOGADO. 
DEMANDA DECIDIDA EM DESFAVOR DA PARTE QUE A REQUEREU. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos 
termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desª. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.810478-5 – BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: SABRINA XAVIER DE ARAÚJO 
ADVOGADO: DR. EDUARDO FERREIRA BARBOSA – OAB/RR Nº 854 
EMBARGADOS: JOSÉ DIRCEU VINHAL E OUTRO 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CÉSAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 854 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO 
CÍVEL PROVIDA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, DÚVIDA OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS 
REJEITADOS. 
1. Não cabem embargos de declaração quando o embargante não demonstra omissão, obscuridade ou 
contradição na decisão vergastada. 
2. Os embargos declaratórios têm natureza integrativa e não se prestam para rediscutir matéria de mérito já 
decidida, mesmo a pretexto de prequestionamento. 
3. Embargos rejeitados.  
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de 
declaração, nos termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desª. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o (a)ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.000261-4 – BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: LORI ZAMBORIN 
ADVOGADO: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA – OAB/RR Nº 481 
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA 
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA JÁ ALEGADA ANTERIORMENTE. 
MENÇÃO EXPRESSA SOBRE DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 
EMBARGOS REJEITADOS. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos, nos termos 
do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000847-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LADY ANNE CHAVES VIEIRA 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE 
A LESÃO NÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DE ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA 
TERRESTRE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.815537-3 - BOA VISTA/RR 
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APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. REBECA TEIXEIRA R. RODRIGUES – OAB/CE Nº 15275-N  
APELADOS: GLEYCIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTRO 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. SIRENE 
E GIROFLEX ACIONADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO QUANTO AO 
ACIDENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo, nos 
termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desª. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000850-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LEIDISON DA SILVA BRAGA 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE 
A LESÃO NÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DE ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA 
TERRESTRE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000962-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
APELADO: FRANCENILDO FLORENTINO 
ADVOGADO: DR. TIMÓTEO MARTINS NUNES – OAB/RR Nº 503-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS 
DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 4627 E 4350 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO 
CONTRA TODOS E VINCULANTE. REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA APURAR O GRAU DE 
INVALIDEZ. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. CÁLCULO REALIZADO 
PELO MAGISTRADO DE FORMA CORRETA, COM ABATIMENTO DO VALOR PAGO 
ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
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ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0010.13.725050-1 – BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADOS: DR. SIVIRINO PAULI E OUTRO – OAB/RR Nº 101-B 
EMBARGADOS: FRANCISCO MAURÍCIO MOREIRA E OUTRA 
ADVOGADO: DR. JEFFERSON TADEU DA SILVA FORTE JÚNIOR – OAB/RR Nº 604-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTATAÇÃO DE ERRO 
MATERIAL NO JULGADO.  EMBARGOS ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL SANADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em acolher os embargos, nos termos 
do voto da Relatora. 
Estiveram presentes: a Desa. Elaine Bianchi, Presidente da Câmara Cível e Relatora, e os 
Desembargadores Cristóvão Suter e Jefferson Fernandes, Julgadores, bem como o(a) ilustre representante 
da douta Procuradoria de Justiça. Encontra-se impedido de julgar o presente feito o Des. Mozarildo 
Cavalcanti. 
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.16.001067-4 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
PACIENTE: SÉRGIO SOUZA DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
A liminar, em sede de habeas corpus, é medida cautelar excepcional. 
Não me convencem, em princípio, os argumentos da impetração. 
Primeiro, porque a inicial não veio instruída com nenhum documento que possibilite a análise da questão. 
Segundo, porque, prima facie, não se vislumbra o alegado excesso de prazo (cf. extrato do SISCOM 
anexo), tendo a jurisprudência firmado o entendimento de que o tempo para a formação da culpa não pode 
ser aferido através de mero cálculo aritmético, admitindo dilações justificadas (STJ, RHC 69.319/RJ, 6.ª 
Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 05/05/2016, DJe 16/05/2016). 
ISTO POSTO, ausente o fumus boni juris, indefiro o pedido de liminar. 
Oficie-se ao MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, para que preste 
informações no prazo de 05 (cinco) dias - art. 173, "c", do NRITJRR. 
Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se. 
Boa Vista, 06 de julho de 2016. 
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Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.16.000987-4 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: RONILDO BEZERRA DA SILVA – OAB/RR Nº 1418 
PACIENTE: JHONATANEL MARCOS SILVA OLIVEIRA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL RESIDUAL 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RONILDO BEZERRA DA SILVA, em 
favor de JHONATANAEL MARCOS SILVA DE OLIVEIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do 
MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal, em virtude de o paciente encontrar-se preso preventivamente 
desde 23/07/2015, por suposta infração ao art. 157, § 3.º, primeira parte (se da violência resulta lesão 
corporal grave), do CP. 
Sustenta o impetrante, em síntese, que há excesso de prazo na formação da culpa, não causado pela 
defesa. 
Requer, assim, a concessão de liminar, a fim de revogar a custódia cautelar do paciente. 
As informações foram prestadas, às fls. 177/183. 
O impetrante juntou novos documentos às fls. 185/189. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
A liminar, em sede de habeas corpus, é medida cautelar excepcional. 
No caso em apreço, cotejando os argumentos da impetração com as informações prestadas pela 
autoridade coatora (fls. 177/183), e analisando os documentos complementares juntados pelo impetrante 
(fls. 185/189), entendo que estão presentes aqueles requisitos. 
O fumus boni juris reside no fato de que o paciente se encontra preso preventivamente há 350 (trezentos e 
cinquenta) dias, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, tendo sido designada audiência de 
instrução julgamento por quatro vezes, as quais não foram realizadas por motivos que não podem ser 
atribuídos exclusivamente à defesa, ou em seu benefício (fls. 178-v, 179, 180 e 188), o que, em princípio, 
viola qualquer critério de razoabilidade. 
Nesse contexto, ainda que se considere a relativa complexidade do feito, evidenciada pela quantidade de 
envolvidos (três) e a eventual demora na apresentação das respostas escritas, tendo sido a última 
apresentada em 22/02/2016, o acentuado retardo no trâmite do processo, ladeado pelo alongado prazo de 
custódia provisória do paciente (11 meses e 15 dias), à luz do princípio da razoabilidade, revela indícios de 
excesso de prazo na manutenção da segregação, constrangimento reparável na via estreita do writ. 
Além disso, o réu não pode ficar à mercê da ineficiência estatal. 
O periculum in mora, por sua vez, decorre do disposto no art. 5.º, LXV, da CF. 
ISTO POSTO, concedo a liminar, para relaxar a prisão do paciente, por excesso de prazo. 
Por oportuno, considerando a similitude de situações, estendo a ordem, de ofício, aos corréus Edton 
Raposo dos Santos e Leonardo Rodrigues Fernandes, nos moldes do art. 580 do CPP. 
Expeçam-se os alvarás de soltura, com a advertência de que os acusados deverão comparecer 
periodicamente em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz da causa, para informar e 
justificar suas atividades (art. 319, I, CPP). 
Após, dê-se vista ao Ministério Público de 2.° grau.  
Publique-se. 
Boa Vista, 06 de julho de 2016.  
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.16.001053-4 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: THIAGO AMORIM DOS SANTOS – OAB/RR Nº 515-A 
PACIENTE: RODRIGO CABRAL BARBOSA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
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DECISÃO 
 
A liminar, em sede de habeas corpus, é medida cautelar excepcional. 
No caso em apreço, cotejando os argumentos da impetração com os documentos acostados à inicial, não 
se afigura patente o constrangimento ilegal. 
Primeiro, porque a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 285/287), e a que 
indeferiu o pedido de liberdade provisória (fls. 337/339-v), demonstram satisfatoriamente a necessidade da 
manutenção da medida extrema, sendo irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis do acusado 
(STJ, HC 304.264/PR, 5.ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02/06/2015, DJe 12/06/2015). 
Segundo, porque, em princípio, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tendo a jurisprudência 
firmado o entendimento de que o tempo para a formação da culpa não pode ser aferido através de mero 
cálculo aritmético, admitindo dilações justificadas (STJ, RHC 69.319/RJ, 6.ª Turma, Rel.ª Min.ª Maria 
Thereza de Assis Moura, j. 05/05/2016, DJe 16/05/2016). 
Terceiro, porque há indícios de que a defesa contribuiu para o excesso de prazo (Súmula n.º 64 do STJ) - 
cf. Ata de Deliberação de fl. 213. 
ISTO POSTO, ausente o fumus boni juris, indefiro o pedido de liminar. 
Oficie-se ao MM. Juiz de Direito da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas, para que preste 
informações no prazo de 05 (cinco) dias - art. 173, "c", do NRITJRR. 
Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se. 
Boa Vista, 06 de julho de 2016. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.805141-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GUTEMBERG DANTAS LICARIÃO – FISCAL 
APELADA: VALDÍZIA PERPÉTUO MATOS DOS SANTOS 
ADVOGADO: DR. DANIEL JOSÉ SANTOS DOS ANJOS – OAB/RR Nº 206 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda  Pública, que julgou parcialmente procedente o pleito 
formulado em embargos à execução.  
Aduz o apelante excesso na execução, pugnando pelo afastamento dos juros de mora ao débito, 
argumentando que incidiriam em face da Fazenda Pública somente em caso de não ter sido respeitado o 
prazo para pagamento de precatório ou RPV. 
Em contrarrazões, defende a apelada, em síntese, a manutenção da sentença. 
É o breve relato.  
II - O recurso não comporta conhecimento. 
Constata-se que o reclame limita-se a alegações genéricas, não enfrentando o que efetivamente foi 
decidido, não expondo o desacerto ou a eventual contrariedade à lei por parte da decisão impugnada, 
tornando impossível o seu conhecimento pelo órgão revisor. 
Nessa direção é o entendimento deste Colegiado: 
"APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBSERVÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO 
INCONFORMISMO 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a 
impugnação baseada em alegações meramente genéricas de inobservância a requisitos de admissibilidade 
descumpre o princípio da dialeticidade e o dever de alteração especificada do decisório" (STJ, AgRg-REsp 
1.379.030 (2013/0110809-0) 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques - p.: 10.12.2014). 2. 
Descurando o inconformismo de tal regra, tem-se como impossível o seu conhecimento pelo órgão revisor." 
(TJRR, AC 0010.15.820573-1, Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter, p.: 30/06/2016) 
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO §1º DO ART. 1.021 DO NCPC. 
AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA AO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE MULTA NO VALOR 
CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, CONFORME AUTORIZA O ART. 
1.021, § 4º, DO NCPC." (TJRR, AgReg 0000.16.000563-3, Câmara Cível, Rel. Des. Elaine Cristina Bianchi, 
p.: 21/06/2016) 
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III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do 
inconformismo. 
Boa Vista, 6 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001029-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: MAURO SILVA DE CASTRO 
ADVOGADO: DR. MAURO SILVA DE CASTRO – OAB/RR Nº 210 
AGRAVADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. ANTONIO CARLOS FANTINO DA SILVA – OAB/RR Nº 329-A  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por Mauro da Silva Castro, em face da 
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara de Fazenda Pública, que deferiu o ingresso aos 
autos do Parquet na qualidade de custos legis. 
Aduz o agravante, em síntese, que não se justificaria referido ingresso, porquanto iria de encontro aos 
postulados legais, concluindo pela necessidade de revisão da decisão agravada, inclusive liminarmente. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica a concessão da tutela de urgência. 
Não logrou demonstrar o agravante, ao menos nesta oportunidade, a presença dos requisitos legais, 
tornando impossível a concessão da medida inaudita altera pars: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO PRESIDENTE. ART. 557, §1º - A, DO 
CPC, C/C ART. 1º DA RESOLUÇÃO STJ N. 17/2013. AUSÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL. FUNÇÃO 
DE CUSTOS LEGIS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. (...) I. O pronunciamento do Ministério Público, na 
função de custos legis, é meramente opinativo, sem qualquer carga vinculante, fato que não enseja, 
necessariamente, a abordagem acerca de seu conteúdo pelo julgador. II. A ausência de parecer escrito 
somente gera nulidade, se comprovado o efetivo prejuízo, o que não é a hipótese, pois a manifestação 
ministerial, no caso dos autos, em nada modificaria o teor da decisão acostada às e-STJ fls. 455/456, que 
baseou-se em julgamento de recurso especial repetitivo. (...) IV. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg 
no REsp 1453063/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, p.: 11/03/2016) 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE. 
AUSÊNCIA. Diante das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente porque não se vislumbram presentes o fumus boni 
iuris e o periculum in mora aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. O provimento liminar é 
admitido nos casos em que a relevância da fundamentação é manifesta, além de a urgência tornar o fato 
inadiável, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, não podendo, pois, aguardar o 
julgamento colegiado do recurso. Recurso desprovido." (TJDFT, 20150020242567AGI, Sexta Turma Cível, 
Rel.: Hector Valverde Santanna, p.: 01/12/2015) 
III - Posto isto, indefiro a medida liminar. 
Comunique-se ao reitor singular os termos desta decisão, dispensadas as informações. 
Intime-se o agravado para contrarrazões. 
Após, abra-se vista dos autos ao nobre representante do Parquet. 
Boa Vista, 1.º de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001030-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: POLHIANA FIGUEIREDO DA PAIXÃO 
ADVOGADO: DR. MIKE AROUCHE DE PINHO – OAB/RR Nº 635-N 
AGRAVADO: BANCO HONDA S/A 
ADVOGADOS: DRA. SÍLVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN – OAB/MS Nº 7069 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão monocrática proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível de Competência Residual, nos autos da ação ordinária n°. 0712357-
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08.2012.8.23.0010, a qual homologou os cálculos do Contador Judicial, fixando como quantia devida o 
montante de R$6.299,13 (seis mil duzentos e noventa e nove reais e treze centavos). 
Descontente, a agravante sustenta que, apesar de a agravada ter apresentado impugnação, ela não 
apresentou cálculos para contradizer os cálculos da agravante. 
Assegura que não há nos autos divergência acerca dos cálculos, já que a agravada não apresentou 
planilha. 
Declara que, após a apresentação dos cálculos da Contadoria Judicial, apresentou manifestação indicando 
erros na confecção, já que não foram observados os parâmetros utilizados na sentença. 
Acrescenta que, no EP n°. 107, consta certidão da Contadoria, confirmando seus cálculos e, no EP n°. 116, 
o Togado homologou os cálculos do Contador Judicial. 
Justifica que o cálculo apresentado na forma proposta ocasionará dano de difícil reparação à agravante e 
caracterizará retrocesso judicial. 
Sustenta que a manutenção da decisão combatida premiará a parte vencida na demanda, em detrimento 
da agravante, gerando enriquecimento ilícito da agravada. 
Pugna pela concessão da medida liminar, para suspender o trâmite da execução e, no mérito, requer o 
conhecimento e provimento do agravo, para anular a decisão que homologou os cálculos, determinando a 
confecção de novos cálculos, com observância dos limites estabelecidos na  sentença. 
Eis o relato necessário. Passo a análise do pedido liminar. 
Perlustrando o feito, verifico que, em um primeiro momento, a decisão agravada deve ter seus efeitos 
suspensos. 
Isso porque, conforme apontado pela agravante, a parte agravada ao impugnar o cumprimento de 
sentença, não apresentou os cálculos que entendia como correto e, mesmo assim o Togado enviou o feito 
à Contadoria Judicial para dirimir a divergência. 
Entendo, em um primeiro momento, que não havia divergência a ser sanada, e o valor apresentado pela 
parte agravante era o único contante do feito. 
Dessa forma, pode haver prejuízo para a parte caso a execução prossiga. 
Portanto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão 
hostilizada. 
Comunique-se, com urgência, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Competência Residual. 
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso e juntar documentos que entender necessários, na 
forma do art. 1.019, II, NCPC. 
Após o transcurso do prazo assinalado, à nova conclusão. 
Expediente necessário. 
Publique-se. Comunique-se. Intimem-se. 
Boa Vista, 30 de junho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.07.166307-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE – FISCAL – OAB/RR Nº 190-P  
APELADOS: CENTRO DE REPINTURA DO NORTE LTDA E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Compulsando os autos, verifiquei que conheci da causa em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual 
declaro-me impedida para processar ou votar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso II, do NCPC. 
Boa Vista, 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.06.128583-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: WEVERSON MOREIRA DOS SANTOS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
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DECISÃO 
 
Compulsando os autos, verifiquei que conheci da causa em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual 
declaro-me impedida para processar ou votar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso II, do NCPC. 
Boa Vista, 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.812575-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LUCAS DA SILVA RÉGIS 
ADVOGADA: DRA. DENYSE DE ASSIS TAJUJÁ – OAB/RR Nº 667 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança nº 0812575-39.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda nos termos do art. 269, I, do CPC. 
Entendeu o Togado que, como o laudo pericial atestou a ausência de nexo causal, padeceu para a autora o 
direito que buscava. 
Descontente, o apelante aduz que a Lei 11.945/09 é inconstitucional, pois não pode prever indenização 
proporcional ao grau da lesão; ofensa da lei de regência a direitos fundamentais; explícito favorecimento 
legislativo ao consórcio de seguradoras; que o valor devido é o teto máximo previsto na lei. 
Assegura que tal norma viola a dignidade da pessoa humana, já que em verdade há parcelamento do corpo 
humano. 
Requer ao final que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença de piso, julgando 
totalmente procedente o pleito autoral, condenando a apelante ao pagamento integral da indenização. 
Em sede de contrarrazões o apelado requer a manutenção da sentença na integralidade. 
Eis o relato necessário. É o relato necessário. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do 
NRITJRR. 
Compulsando os autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento. 
Isso porque, em conformidade com NCPC o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos 
da decisão e, no caso dos autos consta tão somente razões genéricas que não abordam os fundamentos 
do decisum, repetindo os argumentos da petição inicial, sem, contudo, tecer uma linha a respeito da 
ausência da intimação para a realização da perícia, já que este foi o fundamento central da sentença ora 
objurgada. 
Note-se que o art. 932, III do NCPC autoriza o não conhecimento do recurso que não tenha impugnado 
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, preconizando o que preceitua a Súmula 182 do STJ: 
"Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos 
da decisão agravada". 
Sobre o tema, convém transcrever a lição do doutrinador José Carlos Barbosa Moreira1: 
Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar os motivos pelos 
quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. Fundamentar 
recurso nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida.  
Tenho que o recurso não consegue atacar os fundamentos da sentença, ferindo diretamente o princípio da 
dialeticidade. 
Nesse mesmo sentido: 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E 
DETERMINAÇÃO DE PENHORA ELETRÔNICA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO 
AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA 
TELEFÔNICA. 1. Alegado excesso de execução (artigos 128, 475-L, inciso V, 460 e 468 do CPC). 
Ausência de prequestionamento, sequer implícito, acerca da tese de ofensa à coisa julgada (dissonância 
entre os cálculos elaborados pelo credor e os parâmetros estabelecidos no título executivo), o que 
determina a aplicação do óbice inserto nas Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Aduzida irregularidade da 
penhora eletrônica (sistema BACEN-JUD). Razões do regimental que não impugnam especificamente os 
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fundamentos invocados na deliberação monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o 
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. Incidência da Súmula 
182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 
decisão agravada". 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - 
AgRg no AREsp: 472868 SC 2014/0028629-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 
05/05/2015,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015). Grifo nosso. 
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO 
MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO 
ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. 
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente 
para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu 
recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. 
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão 
agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de 
sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como 
representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja 
estabelecida nos tribunais de segunda instância" (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. 
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no Ag: 
1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 
02/05/2013,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013). Grifo nosso. 
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA 
SOBRE ADICIONAL DE TRANSPORTE OU VERBA INDENIZATÓRIA. AGENTES FISCAIS DE RENDAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
Embora a recorrente cite os dispositivos legais que entende violados e contrariados, a verdade é que não 
apresenta os argumentos que demonstram sua tese, limitando-se a anunciar a ofensa a esses artigos, 
furtando-se de apontar em que pontos do v. aresto teria ocorrido a violação ou contrariedade. Para que o 
tribunal ao qual é dirigido o recurso possa entender a controvérsia, cabe ao recorrente não só expor as 
razões pelas quais pretende seja o julgado modificado ou anulado, mas, também, apresentá-las de modo 
não deficiente; em caso contrário, a inadmissibilidade do recurso será patente. No tocante aos recursos, 
vige o princípio da dialeticidade, segundo o qual "o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O 
recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão" assim como "os fundamentos de 
fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão" 
(Nelson Nery Júnior, "Princípios Fundamentais ? Teoria Geral dos Recursos", 5ª ed., Revista dos Tribunais, 
2000, p. 149). Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Recurso especial não conhecido. Decisão por 
unanimidade. (STJ - REsp: 255169 SP 2000/0036625-0, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de 
Julgamento: 02/08/2001,  T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.10.2001 p. 256). Grifo 
nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III do NCPC. 
P. R. I. 
Boa Vista, 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.816018-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: EMERSON CADETE DA SILVA 
ADVOGADA: DRA. DENYSE DE ASSIS TAJUJÁ – OAB/RR Nº 667 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança nº 0816018-95.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda nos termos do art. 269, I, do CPC. 
Entendeu o Togado que, como o laudo pericial atestou a ausência de nexo causal, padeceu para a autora o 
direito que buscava. 
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Descontente, o apelante aduz que a Lei 11.945/09 é inconstitucional, pois não pode prever indenização 
proporcional ao grau da lesão; ofensa da lei de regência a direitos fundamentais; explícito favorecimento 
legislativo ao consórcio de seguradoras; que o valor devido é o teto máximo previsto na lei. 
Assegura que tal norma viola a dignidade da pessoa humana, já que em verdade há parcelamento do corpo 
humano. 
Requer ao final que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença de piso, julgando 
totalmente procedente o pleito autoral, condenando a apelante ao pagamento integral da indenização. 
Em sede de contrarrazões o apelado requer a manutenção da sentença na integralidade. 
Eis o relato necessário. É o relato necessário. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do 
NRITJRR. 
Compulsando os autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento. 
Isso porque, em conformidade com NCPC o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos 
da decisão e, no caso dos autos consta tão somente razões genéricas que não abordam os fundamentos 
do decisum, repetindo os argumentos da petição inicial, sem, contudo, tecer uma linha a respeito da 
ausência da intimação para a realização da perícia, já que este foi o fundamento central da sentença ora 
objurgada. 
Note-se que o art. 932, III do NCPC autoriza o não conhecimento do recurso que não tenha impugnado 
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, preconizando o que preceitua a Súmula 182 do STJ: 
"Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos 
da decisão agravada". 
Sobre o tema, convém transcrever a lição do doutrinador José Carlos Barbosa Moreira1: 
Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar os motivos pelos 
quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. Fundamentar 
recurso nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida.  
Tenho que o recurso não consegue atacar os fundamentos da sentença, ferindo diretamente o princípio da 
dialeticidade. 
Nesse mesmo sentido: 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E 
DETERMINAÇÃO DE PENHORA ELETRÔNICA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO 
AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA 
TELEFÔNICA. 1. Alegado excesso de execução (artigos 128, 475-L, inciso V, 460 e 468 do CPC). 
Ausência de prequestionamento, sequer implícito, acerca da tese de ofensa à coisa julgada (dissonância 
entre os cálculos elaborados pelo credor e os parâmetros estabelecidos no título executivo), o que 
determina a aplicação do óbice inserto nas Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Aduzida irregularidade da 
penhora eletrônica (sistema BACEN-JUD). Razões do regimental que não impugnam especificamente os 
fundamentos invocados na deliberação monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o 
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. Incidência da Súmula 
182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 
decisão agravada". 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - 
AgRg no AREsp: 472868 SC 2014/0028629-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 
05/05/2015,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015). Grifo nosso. 
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO 
MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO 
ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. 
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente 
para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu 
recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. 
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão 
agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de 
sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como 
representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja 
estabelecida nos tribunais de segunda instância" (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. 
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no Ag: 
1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 
02/05/2013,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013). Grifo nosso. 
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RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA 
SOBRE ADICIONAL DE TRANSPORTE OU VERBA INDENIZATÓRIA. AGENTES FISCAIS DE RENDAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
Embora a recorrente cite os dispositivos legais que entende violados e contrariados, a verdade é que não 
apresenta os argumentos que demonstram sua tese, limitando-se a anunciar a ofensa a esses artigos, 
furtando-se de apontar em que pontos do v. aresto teria ocorrido a violação ou contrariedade. Para que o 
tribunal ao qual é dirigido o recurso possa entender a controvérsia, cabe ao recorrente não só expor as 
razões pelas quais pretende seja o julgado modificado ou anulado, mas, também, apresentá-las de modo 
não deficiente; em caso contrário, a inadmissibilidade do recurso será patente. No tocante aos recursos, 
vige o princípio da dialeticidade, segundo o qual "o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O 
recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão" assim como "os fundamentos de 
fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão" 
(Nelson Nery Júnior, "Princípios Fundamentais ? Teoria Geral dos Recursos", 5ª ed., Revista dos Tribunais, 
2000, p. 149). Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Recurso especial não conhecido. Decisão por 
unanimidade. (STJ - REsp: 255169 SP 2000/0036625-0, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de 
Julgamento: 02/08/2001,  T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.10.2001 p. 256). Grifo 
nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III do NCPC. 
P. R. I. 
Boa Vista, 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.810550-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: EDVAN DOS SANTOS 
ADVOGADA: DRA. DENYSE DE ASSIS TAJUJÁ – OAB/RR Nº 667 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança nº 0810550-53.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda nos termos do art. 269, I, do CPC. 
Entendeu o Togado que, como o laudo pericial atestou a ausência de nexo causal, padeceu para a autora o 
direito que buscava. 
Descontente, o apelante aduz que a Lei 11.945/09 é inconstitucional, pois não pode prever indenização 
proporcional ao grau da lesão; ofensa da lei de regência a direitos fundamentais; explícito favorecimento 
legislativo ao consórcio de seguradoras; que o valor devido é o teto máximo previsto na lei. 
Assegura que tal norma viola a dignidade da pessoa humana, já que em verdade há parcelamento do corpo 
humano. 
Requer ao final que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença de piso, julgando 
totalmente procedente o pleito autoral, condenando a apelante ao pagamento integral da indenização. 
Em sede de contrarrazões o apelado requer a manutenção da sentença na integralidade. 
Eis o relato necessário. É o relato necessário. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do 
NRITJRR. 
Compulsando os autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento. 
Isso porque, em conformidade com NCPC o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos 
da decisão e, no caso dos autos consta tão somente razões genéricas que não abordam os fundamentos 
do decisum, repetindo os argumentos da petição inicial, sem, contudo, tecer uma linha a respeito da 
ausência da intimação para a realização da perícia, já que este foi o fundamento central da sentença ora 
objurgada. 
Note-se que o art. 932, III do NCPC autoriza o não conhecimento do recurso que não tenha impugnado 
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, preconizando o que preceitua a Súmula 182 do STJ: 
"Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos 
da decisão agravada". 
Sobre o tema, convém transcrever a lição do doutrinador José Carlos Barbosa Moreira1: 
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Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar os motivos pelos 
quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. Fundamentar 
recurso nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida.  
Tenho que o recurso não consegue atacar os fundamentos da sentença, ferindo diretamente o princípio da 
dialeticidade. 
Nesse mesmo sentido: 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E 
DETERMINAÇÃO DE PENHORA ELETRÔNICA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO 
AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA 
TELEFÔNICA. 1. Alegado excesso de execução (artigos 128, 475-L, inciso V, 460 e 468 do CPC). 
Ausência de prequestionamento, sequer implícito, acerca da tese de ofensa à coisa julgada (dissonância 
entre os cálculos elaborados pelo credor e os parâmetros estabelecidos no título executivo), o que 
determina a aplicação do óbice inserto nas Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Aduzida irregularidade da 
penhora eletrônica (sistema BACEN-JUD). Razões do regimental que não impugnam especificamente os 
fundamentos invocados na deliberação monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o 
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. Incidência da Súmula 
182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 
decisão agravada". 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - 
AgRg no AREsp: 472868 SC 2014/0028629-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 
05/05/2015,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015). Grifo nosso. 
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO 
MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO 
ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. 
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente 
para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu 
recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. 
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão 
agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de 
sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como 
representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja 
estabelecida nos tribunais de segunda instância" (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. 
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no Ag: 
1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 
02/05/2013,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013). Grifo nosso. 
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO DE IMPOSTO DE RENDA 
SOBRE ADICIONAL DE TRANSPORTE OU VERBA INDENIZATÓRIA. AGENTES FISCAIS DE RENDAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
Embora a recorrente cite os dispositivos legais que entende violados e contrariados, a verdade é que não 
apresenta os argumentos que demonstram sua tese, limitando-se a anunciar a ofensa a esses artigos, 
furtando-se de apontar em que pontos do v. aresto teria ocorrido a violação ou contrariedade. Para que o 
tribunal ao qual é dirigido o recurso possa entender a controvérsia, cabe ao recorrente não só expor as 
razões pelas quais pretende seja o julgado modificado ou anulado, mas, também, apresentá-las de modo 
não deficiente; em caso contrário, a inadmissibilidade do recurso será patente. No tocante aos recursos, 
vige o princípio da dialeticidade, segundo o qual "o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O 
recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão" assim como "os fundamentos de 
fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão" 
(Nelson Nery Júnior, "Princípios Fundamentais ? Teoria Geral dos Recursos", 5ª ed., Revista dos Tribunais, 
2000, p. 149). Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Recurso especial não conhecido. Decisão por 
unanimidade. (STJ - REsp: 255169 SP 2000/0036625-0, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de 
Julgamento: 02/08/2001,  T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.10.2001 p. 256). Grifo 
nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III do NCPC. 
P. R. I. 
Boa Vista, 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.819084-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JORDY ROCHA TEIXEIRA 
ADVOGADO: DR. RUSSIAN LIBERATO RIBEIRO DE ARAÚJO LIMA – OAB/RR Nº 1134-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n°. 0819084-83.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pedido 
autoral, extinguindo a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. 
Inconformado com o decisum apresentou recurso de apelação conforme EP n°. 49 do feito virtual. 
Eis o relato necessário. Decido. 
Em que pese as razões apresentadas pelo apelante, entendo que o não conhecimento do recurso é a 
medida que se impõe. 
Isso porque, diferentemente do certificado pela Serventia Judicial, o recurso de apelação é intempestivo. 
Explico: 
A sentença de piso foi disponibilizada no dia 18/11/2015. O apelante teve a intimação lida no dia 
29/11/2015, domingo, tendo como marco inicial a contagem do prazo no dia 01/12/2015, terça-feira, 
findando-se no dia 15/12/2015. O recurso de apelação foi apresentado somente em 01/02/2016, EP n°. 49, 
muito após o término do prazo. 
Convém esclarecer que a contagem do prazo se deu na forma prevista no CPC/73, ante a data da 
sentença. 
Assim, o recurso não comporta conhecimento, ante a sua intempestividade. 
Nessa senda, segue a sedimentada jurisprudência pátria.: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL EM RAZÃO DE SUA 
INTEMPESTIVIDADE. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. CERTIDÃO EQUIVOCADA DO ESCRIVÃO 
JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO PRAZO QUE INCUMBE AO PROCURADOR 
JUDICIAL DO INTERESSADO. RECURSO DESPROVIDO. É ônus do advogado do interessado conhecer 
o prazo para interposição de recursos, e acompanhar a marcha processual de modo a inteirar-se dos 
termos a quo e ad quem de sua deflagração para a hipótese de precisar manejá-los, a despeito do que haja 
certificado nos autos servidor da justiça. (TJ-SC - ED: 29225 SC 1997.002922-5/0001.00, Relator: Sérgio 
Paladino, Data de Julgamento: 20/06/2000, Primeira Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: 
Embargos de declaração na apelação cível n. 97.002922-5, de Santo Amaro da Imperatriz). Grifo nosso. 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 
CANCELAMENTO DE REGISTRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do 
apelo interposto fora do prazo de quinze dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 
APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70069896694, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 04/07/2016). (TJ-RS - AC: 70069896694 RS, 
Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 04/07/2016,  Décima Segunda Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Grifo nosso. 
Dessa forma, arrimada na fundamentação acima, não conheço do recurso ante a sua intempestividade. 
P. R. I. 
Boa Vista, 07 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.818385-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
APELADO: LEONARDO DOS SANTOS RODRIGUES 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 

SICOJURR - 00052765

oC
U

7/
cZ

C
A

E
0T

8I
oA

G
L2

m
7t

R
bt

6c
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 027/257



Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança do seguro 
DPVAT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial. 
A parte recorrente alega que o cálculo realizado pelo Magistrado está incorreto, tendo sido quitado, 
administrativamente, todo o valor devido. 
Por fim, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido do apelado. 
Em suas contrarrazões, o apelado pleiteia pela manutenção integral dos termos da sentença.  
É o sucinto relato. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR.  
Conheço do recurso já que presentes os pressupostos, mas antecipo que não será provido.  
Isso porque o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
4627/DF, 4350/DF e o Agravo no Recurso Extraordinário 704520/SP, reconheceu a constitucionalidade das 
leis que regulamentam o seguro DPVAT, nos seguintes termos: 
Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela 
Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação 
empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da 
pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (ARE 
704520, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014)  
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS 
PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 
REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS 
CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES 
ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA 
AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E 
URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA 
PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O 
TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL 
INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT 
QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA 
PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS 
MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 
PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O 
DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE 
EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO 
CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 
ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR 
DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER 
COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 
E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º 
DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 
03-12-2014)  
Com efeito, a partir desses julgados, tem-se, definitivamente, que é possível que o pagamento da 
indenização do DPVAT seja realizado proporcionalmente ao grau de invalidez, validando o posicionamento 
pretérito de alguns tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, que já havia, inclusive, sumulado o 
tema, a saber: 
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474 do STJ) 
Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência daquele Sodalício: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ 
PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO 
ADMINISTRATIVO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em situações de invalidez parcial é correta a 
utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação 
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do art. 3º, b, da Lei 6.194/74. Precedentes. 2. A questão referente ao pagamento administrativo ter sido 
proporcional ao grau de invalidez do segurado não foi apreciada pelo Tribunal local, tampouco foram 
opostos embargos de declaração a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente neste Superior 
Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento da matéria, ainda que a contrariedade tenha surgido 
no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo 
Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. 
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1369627 SC 2013/0050465-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Data de Julgamento: 28/05/2013,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013). Grifo 
nosso. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -  DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA (DPVAT) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 
SEGUIMENTO AO RECLAMO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA 
DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. Aferição do grau de invalidez parcial permanente para fixação da 
indenização referente ao seguro DPVAT. A Segunda Seção, no âmbito de julgamento de recurso especial 
representativo da controvérsia, reafirmou o entendimento cristalizado na Súmula 474/STJ, no sentido de 
que a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser paga de forma proporcional ao grau de 
invalidez parcial permanente do beneficiário (REsp 1.246.432/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22.05.2013, DJe 27.05.2013). Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. 
Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) ou da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) que estipula os critérios para o cálculo da indenização proporcional. A Segunda Seção, também 
em sede de recurso repetitivo, assentou a validade da utilização da referida tabela para se estabelecer a 
proporcionalidade da indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez permanente apurado, nos 
casos de acidentes ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Medida Provisória 451, de 15 de 
dezembro de 2008 (convertida na Lei 11.945/09) (REsp 1.303.038/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12.03.2014, DJe 19.03.2014). 3.  Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 1317744/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 
30/05/2014). Grifo nosso. 
Assim, verifico que o magistrado a quo, realizou de forma correta o enquadramento das lesões na tabela 
constante no anexo da Lei n°. 6.194/74. 
Na hipótese dos autos, o perito constatou que o autor sofreu lesões parciais nos membros superior direito e 
inferior direito. As lesões  correspondem a 70% de R$ 13.500,00 cada, o que perfaz o montante de R$ 
9.450,00 cada. Reduzindo-se 50%, que é o percentual da perda, obtém-se o valor de R$ 4.725,00 para 
cada lesão, totalizando R$ 9.450,00. Como o apelante recebeu, administrativamente, a quantia de R$ 
7.087,50, há saldo em seu favor de R$ 2.362,50, conforme constatado na sentença. 
Nesta senda, em outra oportunidade, esta Corte já teceu seu entendimento: 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DAS ADIs N.ºs 4627/DF e 
4350/DF. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ, PARCIAL E/OU PERMANENTE. 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR 
FIXADO CORRETAMENTE NA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. (TJRR – AC 0010.11.704237-3, Rel. 
Des. MAURO CAMPELLO, Câmara Única, julg.: 17/03/2015, DJe 14/04/2015, p. 25).  
APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. 
RECEBIMENTO COMPROVADO E AFIRMADO PELO AUTOR. INDENIZAÇÃO FIXADA 
PROPORCIONALMENTE AO GRAU DE INVALIDEZ. POSSIBILIDADE LEGAL. INTERPRETAÇÃO 
EQUIVOCADA DA TABELA SUSEP. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. 1º APELO DA 
SEGURADORA PROVIDO. 2º APELO DO AUTOR. DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJRR – 
Apelação cível nº 000.15.000557-7 – Relatora: Juíza Convocada Elaine Cristina Bianchi – Data de 
julgamento: 19/05/2015). 
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VALOR INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO 
GRAU DE INVALIDEZ ATESTADO. RECEBIMENTO DE QUANTIA NA VIA ADMINISTRATIVA. FATO 
RECONHECIDO PELO AUTOR. ABATIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO 
REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRR – AC 0010.14.817982-2, Rel. Des. ELAINE CRISTINA 
BIANCHI, Câmara Única, julg.: 19/05/2015, DJe 22/05/2015, p. 25).  
Assim, arrimada na fundamentação acima e, autorizada pelo inciso V do art. 90 do NRITJRR, nego 
provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença objurgada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 06 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.07.158069-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADA: FÁTIMA MARY RODRIGUES DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Pretende, inicialmente, a declaração de nulidade do decisum, sob o argumento de ausência de 
fundamentação. 
No mérito, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido 
postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não merece prosperar o recurso. 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 
Neste sentido, é a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 
aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
No mérito, igualmente não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 03/04/2007 e teve o efeito de interromper o 
prazo prescricional. 
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
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Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
 Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.04.093261-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CELSO ROBERTOB. DOS SANTOS – FISCAL – OAB/RR Nº 328-P  
APELADOS: ENOI D. DE SOUSA – ME E OUTRO 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Em suas razões, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria 
assumido postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da 
sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 

SICOJURR - 00052765

oC
U

7/
cZ

C
A

E
0T

8I
oA

G
L2

m
7t

R
bt

6c
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 031/257



III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.05.100021-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE – FISCAL – OAB/RR Nº 190-P  
APELADOS: TIGRE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Em suas razões, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria 
assumido postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da 
sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.07.159975-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: ADILES FRANCO FRAULOB 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Pretende, inicialmente, a declaração de nulidade do decisum, sob o argumento de ausência de 
fundamentação. 
No mérito, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido 
postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não merece prosperar o recurso. 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 
Neste sentido, é a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 
aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
No mérito, igualmente não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 26/04/2007 e teve o efeito de interromper o 
prazo prescricional. 
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
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Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.06.132735-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCELO TADANO - FISCAL  
APELADOS: UILMA V. DE MOURA – ME E OUTRA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a execução fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Assevera o apelante que não se cogitaria da inconstitucionalidade do artigo 40 caput, e § 4º, da Lei nº 
6.830/80, sustentando a inexistência do fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido postura 
proativa no que tange ao recebimento do crédito tributário, sendo indispensável perquirir sobre a possível 
inércia da fazenda pública nos autos de origem, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso.  
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas e suspensivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 20/04/2006 e teve o efeito de interromper o 
prazo prescricional. 
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
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Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.14.800983-7 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: O MUNICIPIO DE MUCAJAÍ 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRA. JAMILE ALEXANDRA S. SANTIAGO – OAB/RR Nº 987 
APELADO: RAIMUNDO DIAS DA SILVA 
ADVOGADO: DR. TERTULIANO ROSENTHAL FIGUEIREDO – OAB/RR Nº 299-B 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Mucajaí, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Mucajaí, que julgou parcialmente procedente pedido 
relativo a verbas trabalhistas. 
Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 2.559,61, a título de 
verba salarial de dezembro/2012. 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, 
nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
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nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 05/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000559-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: JOSÉ LIMA CARDOSO 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Em suas razões, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria 
assumido postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da 
sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
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"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.819065-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – FISCAL  
APELADA: NORT ELETRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ADVOGADOS: DR. LUIZ GERALDO TÁVORA ARAÚJO E OUTROS – OAB/RR Nº 557 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que suspendeu a cobrança das diferenças de alíquota 
de ICMS de bens adquiridos em outro Estado para fins de utilização pela apelada no ramo da construção 
civil. 
Argumenta o apelante que a sentença não teria aplicado o melhor direito, sendo necessária perícia técnica 
para determinar se o material descrito nos autos foi utilizado nas obras mencionadas pela apelada, 
pugnando pela reforma integral do decisório singular. 
Em contrarrazões, pugna o apelado pela manutenção da sentença. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em sede de recurso repetitivo, que embora as empresas de 
construção civil não estejam sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, devem comprovar o 
emprego dos insumos em obras contratadas em seu âmbito territorial. 
No caso alçado a debate, não restou inconteste que os produtos descritos na nota fiscal acostada aos 
autos foram adquiridos para utilização na obra contratada, limitando-se a apelada a acostar cópia de 
contrato de realização de obra, no qual sequer há descrição dos insumos a serem empregados, razão pela 
qual correta a pretensão do apelante quanto à desconstituição da sentença. 
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: 
"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
COMPROVAÇÃO QUE AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS SÃO UTILIZADAS COMO INSUMO NA 
ATIVIDADE FIM. ÔNUS DO IMPETRANTE. APELO NÃO PROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento no sentido que as empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais (Súmula 432). 2) No 
caso sub judice, a parte Impetrante não trouxe prova pré-constituída que comprove que as mercadorias 
adquiridas são ou não insumo para utilização em suas obras. 3) A via estreita do mandado de segurança 
não admite dilação probatória, razão pela qual o Impetrante, quando da interposição do remédio 
constitucional, deve juntar prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo por ele 
alegado. Precedente do STF: RE 630499 MS, Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/02/2012. 4) 
Recurso conhecido e não provido." (TJRR - AC 0010.13.723662-5, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva,  p.: 23/06/2016) 
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"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS 
MERCADORIAS SERIAM UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.14.828199-0, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 
22/06/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000905-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SOLIANO HENRIQUE DE SOUSA 
ADVOGADO: DR. MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO – OAB/RR Nº 748 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de 
Competência Residual da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT n°. 
0811787-25.2015.8.23.0010, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, com resolução de 
mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, uma vez que a perícia médica não confirmou que a lesão 
originou-se exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. 
Entendeu o Togado que, "a perícia médica realizada na parte autora não confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Destarte, ante a ausência de 
comprovação da suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito 
autoral". 
Descontente, o apelante aduz que a Seguradora já realizou o pagamento de parte da indenização, fazendo 
crer que a documentação contida na inicial, que também constaram do pedido administrativo, confirmam a 
lesão sofrida pela parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Assegura que a perícia médica realizada em juízo foi feita de forma superficial e que o resultado não condiz 
com a verdade. 
Destaca que a perita, ao afirmar que a lesão não decorreu de acidente de trânsito, prestou informação 
inverídica, em desacerto com o disposto no NCPC. 
Aduz que a tabela de graduação criada pela Lei 11.945/2009, ofende a dignidade humana e não encontra 
respaldo constitucional. 
Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso, julgando-se procedente o pleito autoral. 
A apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões. 
Vieram os autos conclusos. É o relato necessário.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Em seu recurso, o apelante, traz argumentações que lançam dúvidas sobre o laudo pericial. 
Por força do art. 245 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 
Relativamente ao teor do laudo pericial, as alegações devem ser formuladas na primeira oportunidade em 
que cabe à parte falar nos autos (art. 138, III, § 1º, do CPC).  
O recorrente foi intimado acerca da juntada do laudo pericial, conforme EP n°.66, e apresentou apenas uma 
manifestação genérica, não impugnando especificamente o laudo. 
Portanto, as alegações do apelante, que dizem respeito à inveracidade do laudo pericial não merecem 
acolhimento, ante a preclusão. 
Nessa senda, em atenção aos argumentos que lançam dúvidas sobre a imparcialidade da perita nomeada 
pelo juízo, afirmando que em diversos laudos assinados por ela o resultado é sempre o mesmo: resposta 
negativa para a existência de lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 
acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, não merecem guarida. 
Isso porque, igualmente fundamentado acima, à suspeição do perito, também deve ser alegada na primeira 
oportunidade em que cabe à parte falar nos autos.  
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Entretanto, o recorrente foi intimado da nomeação da perita judicial no EP nº.57 e não se insurgiu naquele 
momento.  
Assim, certo se afirmar que ocorreu a preclusão, também, em relação à argumentação quanto à suspeição 
da perita. 
Tal entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência nacional: 
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE PERITO. NULIDADE 
RELATIVA. PRECLUSÃO. 1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada 
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A impugnação da nomeação do perito deve ser 
alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp: 428933 SP 2013/0369617-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2014,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
03/04/2014). 
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS POR 
ADVOGADOS SEM REPASSE À ASSOCIAÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL RECONHECIDA. 
CONDENAÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE 
ATIVA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS PROCURADORES, DANOS MATERIAIS E DANOS 
MORAIS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 
PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não viola o artigo 535 do Código 
de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução 
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo 
integral a controvérsia posta. 2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido quanto à 
legitimidade ativa da ASSEMI, os quais são suficientes para mantê-lo, enseja o não conhecimento do 
recurso, incidindo a Súmula nº 283 do STF. 3. Nos termos da orientação desta Corte, "o julgamento 
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar 
livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" 
(AgRgAREsp 118.086/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 11/5/2012). 4. Para prevalecer a conclusão em 
sentido contrário ao que decidido pelo colegiado estadual, quanto à culpa exclusiva dos advogados 
substabelecidos pelos prejuízos materiais causados à Associação autora e à inexistência de danos morais, 
necessária se faz a revisão do acervo fático dos autos, o que, como cediço, encontra-se inviabilizada nesta 
instância superior pela Súmula nº 7/STJ. 5. A declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da parte 
interessada, devendo ser alegada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar no processo, sob 
pena de preclusão lógica e temporal. Precedentes. 6. Na hipótese, se a parte considerava incorreto o índice 
determinado pelo perito no laudo técnico, deveria ter impugnado sua indicação na primeira oportunidade 
que teve para falar nos autos, o que, como afirmado pelo Tribunal local, deixou de fazer por duas vezes, 
operando-se a preclusão. 7. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior que a análise da proporção em 
que as partes sucumbiram na demanda está obstada no âmbito do especial, por envolver o reexame do 
conjunto fático-probatório da demanda, o que atrai a Sumula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 
1.110.550/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 4/5/2009). 8. 
Recursos especiais não providos." (RESP 201201664722, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, STJ - 
TERCEIRA TURMA, DJE DATA:08/08/2013 ..DTPB:.). Grifo nosso. 
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA 
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 
CORRENTE. SÚMULA 233/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXECUÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
COISA JULGADA. PERCENTUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA 
DÍVIDA COBRADA. APURAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALTERAÇÃO 
EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Quando o Tribunal a quo 
pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos 
suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie não há ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. A 
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nas causas em que não haja condenação, os 
honorários advocatícios devem ser fixados com base nos parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC, consoante 
apreciação equitativa do Juiz, não estando o juiz adstrito aos limites percentuais mínimo e máximo do § 3º 
daquele dispositivo, podendo o quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários 
advocatícios ser alterado se patente seu exagero ou quando fixado de forma irrisória. Precedentes. 3. 
Critérios de fixação dos honorários advocatícios determinados nos autos de execução antecedente em 
sentença que foi posteriormente reformada pelo Tribunal a quo, tão somente para inverter os ônus da 
sucumbência - sem modificação do percentual de 10% sobre o valor da dívida cobrada -, não podem ser 
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alterados em recurso especial nos autos de execução distinta, porquanto a questão encontra-se acobertada 
pela coisa julgada. 4. Conforme o disposto no art. 433 do CPC, assiste às partes, insatisfeitas com a 
conclusão do perito e as respostas aos seus quesitos, o direito de apresentar sua manifestação, por 
intermédio de assistentes técnicos, conquanto façam no prazo legal. 5. Pretensão recursal que esbarra na 
extemporaneidade da impugnação. Impossibilidade de discussão acerca do valor da dívida cobrada, sobre 
o qual incide o percentual a título de honorários advocatícios. 6. Recurso especial não provido". (RESP 
201001107595, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:05/11/2010 ..DTPB:.). Grifo 
nosso. 
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PERITO. INCAPACIDADE TÉCNICA. ALEGAÇÃO 
SUSCITADA APÓS A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. 
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 245 do Código de Processo Civil, a 
declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da parte interessada, devendo ser alegada na 
primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. Arguição pelos autores da demanda da incapacidade 
técnica do perito sete meses depois de sua nomeação, após a publicação do laudo pericial que lhes foi 
desfavorável. 3. Manifesta a ocorrência de preclusão lógica e temporal. 4. Precedentes específicos desta 
Corte. 5. Agravo Regimental acolhido, dando-se provimento ao Recurso Especial e restabelecendo-se a 
sentença de improcedência." (AgRg no REsp 234.371?SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21?10?2010, DJe 28?10?2010). 
Do exposto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença 
combatida, nos termos do art. 90, inciso V, do NRITJRR. 
P. R. I. 
Boa Vista, 30 de junho de 2016. 
 
Desª. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.000619-3 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BENEDITO MORAES CAMPOS 
ADVOGADO: DR. RAFAEL DE ALMEIDA PIMENTA PEREIRA – OAB/RR Nº 317-A 
AGRAVADO: BANCO BGN S.A 
ADVOGADO: DR. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG Nº 76696  
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo interno interposto em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. 
Descontente o agravante, em síntese, aduz que todos os contracheques foram juntados que corroboraram 
para demonstrar que o empréstimo foi quitado e, mesmo assim os descontos permaneceram. 
Requer ao final o provimento do recurso e a reforma do decisuum para devolver ao agravante os valores 
que superaram o número de parcelas contratadas no financiamento. 
Oportunizada a apresentação de contrarrazões, contudo o prazo transcorreu in albis, fls. 08. 
Eis o relato necessário. Decido. 
Analisando detidamente o feito, entendo que o recurso não merece prosperar. 
Isso porque a parte ingressou com o presente Agravo Interno em face de Acórdão, o que é vedado pelo 
NRITJRR. 
Note-se que a previsão para o referido recurso é, somente, em relação a decisões monocráticas e, no caso 
dos autos, trata-se de Acórdão. 
Confira-se: 
Art. 216. Cabe agravo interno das decisões proferidas pelo relator ao respectivo órgão colegiado, no prazo 
de 15 (quinze) dias. 
Parágrafo único. Cabe agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal ou do Vice-Presidente nos 
casos de: 
I - suspensão de segurança; 
II - decisão relativa a recurso para os Tribunais Superiores. 
Nesta senda, segue a sedimentada jurisprudência do STJ: 
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL. INCABIMENTO. I. Contra acórdão não cabe 
agravo regimental, ou interno. II. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, seja 
por configurar-se erro grosseiro, seja por conter o dito agravo pretensão nitidamente infringente, 
incompatível com os embargos declaratórios. III. Agravo não conhecido. (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 
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479375 PR 2002/0134923-4, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 
18/09/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.10.2003 p. 279). Grifo nosso. 
AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Conforme 
jurisprudência desta Corte, é inadmissível agravo regimental interposto contra acórdão de órgão colegiado 
do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no RCD no AgRg no 
AREsp: 566939 SP 2014/0211461-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 
07/05/2015,  T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015) 
Assim, forte na fundamentação acima, não conheço do recurso, já que inadmissível, conforme art. 932, III 
do NCPC. 
P. R. I. 
Boa Vista, 05 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.04.091819-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE – FISCAL – OAB/RR Nº 190-P  
APELADOS: M. DA C. RODRIGUES – ME E OUTRA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da 
Fazenda Pública, nos autos da ação de execução fiscal n°. 0091219-36.2004.8.23.0010 a qual declarou a 
inconstitucionalidade incidental do art. 40 da Lei n°. 6.830/80 e reconheceu a prescrição do feito, 
extinguindo a lide nos termos do art. 269, IV do CPC/73. 
Descontente o Estado de Roraima aduz que para aferição da prescrição, importante se observar, além do 
decurso de prazo, a inércia do exequente em promover o impulso processual. 
Assegura que envidou esforços para localizar bens passíveis de penhora. 
Defende a constitucionalidade do art. 40 da Lei n°. 6.830/80, e afirma que este "dispositivo veio para 
organizar o processo evitando decisões divergentes nos tribunais pátrios não alterando o prazo 
prescricional previsto em Lei Complementar". 
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de piso com o consequente 
prosseguimento da ação fiscal. 
Oportunizada a apresentação de contrarrazões. 
É o relato necessário. Decido autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Recebo o recurso por ser cabível e tempestivo, mas antecipo que não será dado o provimento requerido. 
O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça afastou a incidência do art. 40, caput, e §4º da LEF, fundamentado 
no entendimento de que lei ordinária não poderia trazer hipóteses de suspensão ou interrupção de 
prescrição tributária, em observância ao art. 146, III da CF/88, nos termos do julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 556.664 pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §4.º DA LEF. OFENSA AO ART.; 146, III, B, DA CRFB. 
ART. 174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência 
constitucional, diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria 
reservada à lei complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o 
art.go 174 do CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que 'a ação 
para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 
definitiva' não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do art. 40 e §4.º 
da Lei de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De 
igual modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido art.go, corroborando entendimento 
inconstitucional. Precedente do STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática 
no RE 636.972 (DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida. (Incidente de Inconstitucionalidade 
na Apelação Cível n.º 0010.01.009220-2 - Tribunal Pleno, Rel. Juiz Convocado Euclydes Calil Filho, j. 
12/12/2012, DJe 4936, de 19/12/2012). 
Resta, portanto, afastada a incidência do artigo 40, §4º, da LEF, no presente caso, razão pela qual deve a 
análise da ocorrência da prescrição nortear-se pelo disposto no artigo 174, do CTN, assim como 
consignado na sentença de piso. 
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Com relação ao mérito do presente feito, tem-se que a prescrição em matéria tributária, consoante disposto 
no art. 146, III da CF/88, é regulamentada pelo art. 174, caput e parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional, de acordo com o qual a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da 
data da sua constituição definitiva, interrompendo-se, dentre outras causas, por qualquer ato inequívoco, 
ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor (inciso IV).  
A partir de então, o prazo se reinicia, falando-se agora em transcurso da prescrição intercorrente. 
Nesse sentido é a jurisprudência da nossa Corte: 
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - OFENSA AO ART. 40, 
§ 4.º DA LEF - INEXISTÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO - CÔMPUTO 
DO PRAZO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 
(TJRR - AgReg 0000.15.001188-0, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Única, julg.: 15/09/2015, DJe 
14/10/2015, p. 11). 
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO 
ART. 174 DO CTN - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 4.º, DA LEF - AFASTADA - 
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO DESTA CORTE - CÔMPUTO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL FEITO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN - DECISÃO MANTIDA - APELO 
DESPROVIDO. (TJRR - AC 0000.15.000168-3, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 
03/03/2015, DJe 17/03/2015, p. 09). 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 40, §4º, DA LEF. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE 
RECONHECIDA PELO PLENO DESTA CORTE. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL FEITO NOS 
TERMOS DO ARTIGO 174 DO CTN. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO 
PRAZO PRESCRICIONAL. ADVENTO DE NOVO TERMO INICIAL. TRANSCURSO DE QUASE 7 ANOS 
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.  1. O Tribunal Pleno desta Corte de 
Justiça afastou a incidência do art. 40, caput, e §4º da LEF, sob o fundamento de que lei ordinária não é 
veículo hábil a trazer hipóteses de suspensão ou interrupção de prescrição tributária, nos termos do art. 
146, III da CF/88. 2. Aplicando-se o art. 174, caput e inciso IV do CTN, observa-se que, no caso dos autos, 
após a primeira causa de interrupção do prazo prescricional, transcorreram quase 7 (sete) anos sem que a 
Fazenda Pública lograsse êxito na localização de bens dos executados para satisfazer sua dívida. 3. 
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRR - AC 0010.07.161336-7, Rel. Juiz(a) Conv. ELAINE 
CRISTINA BIANCHI, Câmara Única, julg.: 25/11/2014, DJe 27/11/2014, p. 10-11) 
Logo, não merece reparos a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição uma vez que, desde a 
citação, não foram localizados bens passíveis de penhora ou qualquer outra causa que modificasse a 
situação do processo. 
Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do inciso V 
do art. 90 do NRITJRR. 
Boa Vista, 05 de julho 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.803107-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: RAIANA DA SILVA E SILVA 
ADVOGADA: DRA. ANA CAROLINE SEQUEIRA SILVA RIVERO – OAB/RR Nº 668-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível de Competência Residual, nos autos da ação de cobrança n°. 0803107-55.2015.8.23.0010, a qual 
julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/73. 
Entendeu o MM. Juiz a quo que "por mais de uma vez foi designada data para realização da perícia - 
oportunidade em que a parte autora seria submetida a exame médico-pericial, entretanto a mesma não 
compareceu, embora as partes tenham sido intimadas da data, local e horário da perícia (conforme 
certificado pelo cartório) 
(...) 
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Como a parte não juntou laudo médico que indique o grau de lesão e também não se submeteu ao exame 
pericial determinado em juízo, o pedido não pode ser acolhido". 
Descontente, a apelante aduz que não foi intimada pessoalmente para comparecimento na perícia. 
Carreou aos autos jurisprudência desta Corte em casos análogos. 
Assegura que com a inicial, consta laudo médico que atesta a lesão incapacitante da parte autora. 
Pugna pela cassação da sentença de piso ante a inexistência de intimação pessoal para o comparecimento 
na perícia. 
Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta que a recorrente não produziu as provas que lhe incumbia, 
pois não há nos autos comprovação da graduação da invalidez, não há laudo do IML e a apelante sequer 
compareceu à perícia designada. 
Requer a manutenção da sentença monocrática em todos os seus termos. 
É o breve relato. Autorizada pelo art. 90 do NRITJRR, decido monocraticamente. 
Conheço do recurso já que presente os seus pressupostos e esclareço que será adotado o CPC/73 como 
fundamentação, haja vista a data em que a sentença foi proferida e a data da juntada do recurso de 
apelação. 
Compulsando o feito virtual, verifico existir veracidade na alegação da apelante, de ausência de intimação 
pessoal para comparecimento a perícia. 
Conforme se depreende dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora para a realização da 
prova pericial, não obstante tal medida seja imprescindível, por força do art. 431-A, que diz: "As partes 
terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da 
prova."  
Nesse sentido, esta Corte já decidiu: 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS FEITOS 
QUE VERSAREM SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.350 E N. 4.627. AFASTADA. FEITO NÃO SE ENCONTRA MADURO 
PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE COLHER PROVAS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. 
PARTE QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. 
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 431- A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ANULAÇÃO 
DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.  
1. A intimação para que a parte se submeta a perícia médica deve ser pessoal, com fulcro no art. 431-A, do 
CPC, não podendo ser desatendida, sob pena de nulidade.  
2. Recurso provido." (TJRR - AC 0010.12.720742-0, Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 
19/11/2013, DJe 28/11/2013, p. 17). 
"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA 
PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA ONDE SERIA REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA 
DE OFÍCIO." (TJRR - AC 0010.12.723821-9, Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 24/04/2014, 
DJe 07/05/2014, p. 33-34)  
"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DA 
PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA." (TJRR - AC 0010.13.707311-9, Des. 
ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Única, julg.: 20/05/2014, DJe 27/05/2014, p. 27) . 
Assim, uma vez designada a perícia médica, imprescindível a intimação pessoalmente da parte autora, da 
data e do local designado, com a ressalva de preclusão do seu direito, pena de nulidade, uma vez que era 
ela própria o objeto da perícia. 
Dessa forma, a ausência de intimação pessoal da autora para submeter-se à perícia no local, data e hora 
designados, caracteriza o cerceamento do seu direito de defesa. 
Nesse sentido colacionam-se os seguintes julgados: 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO NÃO COMPARECIMENTO. 
JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. NULIDADE PROCESSUAL.  
- Nos termos da definição legal, a "intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do 
processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa". (art. 234, CPC/73). A intimação será, portanto, 
dirigida a quem deva ter ciência e, por conseguinte, a quem compita a prática do respectivo ato processual.  
- Em se tratando de ato processual pessoal, como é o caso do comparecimento à perícia médica na 
qualidade de periciando, a intimação deve ser dirigida à diretamente à parte do processo, e não ao seu 
patrono.  
- Não tendo a parte sido pessoalmente intimada para o comparecimento na perícia judicial designada, tem-
se que incorreu o juízo em error in procedendo violando a garantia do devido processo legal em desfavor 
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do apelante, pelo que a nulidade da sentença é medida que se impõe." (TJMG - 16ª Câmara Cível,  ApCi 
1.0024.14.241757-5/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 23.06.2016, deram provimento., unânime, DJe 
01.07.2016) 
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME 
PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. 
Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da 
prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 
2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação 
que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a 
perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 
232). 
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu 
advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 
4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do 
corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da 
consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 
5. Recurso especial provido." (STJ - 3ª Turma, REsp 1309276/SP,  Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 
26.04.2016, deram provimento, unânime, DJe 29.04.2016) 
"PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. 
Designada perícia médica a se realizar na audiência de conciliação, necessário que o autor, que a ela se 
submeterá, seja intimado pessoalmente da data e do local designado, com a ressalva de preclusão do seu 
direito, pena de nulidade.  
A intimação do advogado por publicação no DJe não supre a falta de intimação pessoal do autor. 
 Apelação provida." (TJDFT - 6ª Turma Cível. ApCi 0021104-88.2014.8.07.0001, Rel. Des. Jair Oliveira 
Soares, j. 17.02.2016, deram provimento, unânime, DJe 23.02.2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA COMPLEMENTAR (DPVAT). SINISTRO 
OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO 
COMPARECIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO." (TJ-SC - AC: 20130309812 SC 2013.030981-2 (Acórdão), Relator: Saul Steil, Data de 
Julgamento: 17/06/2013, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado) 
Ressalte-se que a razão dessa necessidade é que o comparecimento à perícia médica é ato da parte (ato 
de prova). 
Embora o Código de Processo Civil tenha adotado, em uma de suas últimas reformas, outra providência 
em relação ao cumprimento de sentença (aceitando a intimação da parte, via Advogado, como termo inicial 
do prazo de quinze dias para pagamento voluntário - art. 475-J do CPC - REsp 1262933/RJ), a fim de 
agilizar o adimplemento da obrigação após o trânsito em julgado, o mesmo não aconteceu com a fase 
instrutória do processo, no qual o magistrado ainda está formando seu convencimento e as partes ainda 
buscam demonstrar seus direitos. 
Questão importante é a disposição contida no § 6º do art. 5º da Lei do Processo Eletrônico. Vejamos o 
dispositivo: 
Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma 
do art. 2º. desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 
[…]  
§ 6º. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas 
pessoais para todos os efeitos legais. 
Como visto, as intimações via processo eletrônico são consideradas pessoais para aqueles que estão 
cadastrados. É importante saber, entretanto, se a intimação do Advogado, via PROJUDI, é considerada 
intimação pessoal da parte ou dele mesmo. 
A respeito disso, entendo que, como o advogado e a parte são cadastrados separadamente, a intimação 
dirigida para o causídico é pessoal para ele e não para aquele que ele representa.  
Nessa linha, havendo a necessidade de intimação pessoal da própria parte autora (ou do réu), a intimação 
via PROJUDI deve ser feita a ele (e não somente ao Advogado). Não sendo possível, por inexistirem 
informações detalhadas da pessoa a ser intimada (e-mail, por exemplo), o juízo deve providenciar a 
intimação por mandado, ou determinar o complemento do cadastro. 
Ainda assim, se o causídico não complementar o cadastro, a parte deverá ser intimada pessoal, pois não 
poderá ser prejudicada pela desídia de seu patrono. 
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Neste sentido: 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVA PERICIAL. 
NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA DATA AGENDADA. INTIMAÇAO REALIZADA, 
EXCLUSIVAMENTE, ATRAVÉS DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL. RECURSO 
PROVIDO. Ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal do periciando acerca da 
data e local designados para a realização da perícia técnica, não podendo ser a parte não pode ser 
prejudicada por eventual negligência do seu procurador." (TJMG - 13ª Câmara Cível, ApCi 
1.0701.13.044815-5/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.06.2016, deram provimento., unânime, 
DJe 01.07.2016) 
Uma eventual intimação pessoal da parte, via Advogado, pelo PROJUDI, teria o mesmo efeito prático da 
intimação da parte, via Advogado, por diário oficial. No final, o autor (ou o réu) teria que receber o recado 
de que teria algo a fazer, ou deixar de fazer. 
No presente caso, o julgamento da ação de cobrança, em razão da ausência da parte à perícia, gerou o 
cerceamento do direito de defesa da apelante.  
Por essas razões, nos termos do art. 90, inciso VI, do NRITJRR, dou provimento ao recurso para anular a 
sentença de piso, determinando a designação de nova data para realização de perícia médica, com a 
intimação pessoal da parte autora para o comparecimento. 
P. R. I. 
Boa Vista, 05 de julho de 2016. 
 
Desª. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.07.157447-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADA: ARAÚJO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a execução fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Em sede de preliminar, pretende o apelante a nulidade da sentença guerreada, sob o argumento de não 
atender aos requisitos do art. 458 do CPC. 
No mérito, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido 
postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica a preliminar de nulidade da sentença agitada pelo apelante. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença guerreada preencheu os requisitos legais, registrando as 
principais ocorrências havidas no andamento do processo, tornando possível sua análise pelo órgão ad 
quem: 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR: NULIDADE DA 
SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 458 DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO: 
ALEGAÇÕES RELATIVAS A CORREÇÃO PELA TAXA SELIC, INVALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS 
JUROS, IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OS DEMAIS 
ENCARGOS, COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E DESCONHECIMENTO ACERCA 
DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES 
ADMITIDAS NA FORMA SIMPLES. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E 
NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA". (TJRR - AC 0010.14.815191-2, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Única, julg.: 15/09/2015, DJe 17/09/2015, p. 13) 
No mérito, não merece prosperar o recurso.  
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
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174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas e suspensivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 19/03/2007 e teve o efeito de interromper o 
prazo prescricional. 
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
 Boa Vista, 04 de julho de 2016.  
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000493-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N  
APELADOS: J. ROBERTO DIAS DE ALBUQUERQUE – ME E OUTRO 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Pretende, inicialmente, a declaração de nulidade do decisum, sob o argumento de ausência de 
fundamentação. 
No mérito, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido 
postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não merece prosperar o recurso. 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 
Neste sentido, é a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 
aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
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judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
No mérito, igualmente não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
 Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.819279-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINÍCIUS MOURA MARQUES – OAB/RR Nº 591-P 
APELADO: GEORGE RIBEIRO DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. BRUNO LIANDRO PRAIA MARTINS – OAB/RR Nº 804 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido. 
Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou ao pagamento dos valores proporcionais, 
referente aos anos de 2009 (a partir de 17 de julho) e 2011 (até setembro), integrais referente aos de 2010 
e 2012, sendo devido, ainda, as férias e terço de féria proporcionais referente ao ano de 2013 (até agosto). 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
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II - Ao menos em parte, merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo ao apelado tão somente o direito à 
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.824153-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
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PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GUTEMBERG DANTAS LICARIÃO – OAB/RR Nº 187-N 
APELADO: JOSÉ SOARES LIMA FILHO 
ADVOGADO: DR. AGENOR VELOSO BORGES – OAB/RR Nº 298-B 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido, 
condenando o réu ao pagamento das férias simples, mais 1/3 constitucional, referente ao período posterior 
a 20/08/2009, bem como do 13º salário ainda não recebido e ao levantamento do FGTS. 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Ao menos em parte, merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
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contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo ao apelado tão somente o direito à 
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047.14.801690-1 - RORAINÓPOLIS/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. JAIME GUZZO JÚNIOR – OAB/RR Nº 330-B 
APELADO: JOÃO JAIR MEDEIROS MEIRELES 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Rorainópolis, contra sentença 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Rorainópolis, que julgou parcialmente 
procedente o pedido. 
Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou ao pagamento de aviso prévio indenizado, FGTS 
sobre o 13º salário, férias vencidas, Fgts sobre as férias e multa de 40% sobre o FGTS, declarando 
prescritas as verbas anteriores a agosto/2010. 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Ao menos em parte, merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
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inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37 § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações 
ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários 
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo ao apelado tão somente o direito à 
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A  da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.817874-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINICIUS MOURA MARQUES – OAB/RR Nº 591-P 
APELADA: CLÉIA FRANCO DA SILVA 
ADVOGADOS: DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA E OUTRA – OAB/RR Nº 131-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido, 
condenando o réu ao pagamento das férias simples, mais 1/3 constitucional, referente ao período posterior 
a 03/07/2009, bem como do 13º salário ainda não recebido e ao levantamento do FGTS. 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Ao menos em parte, merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
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pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo ao apelado tão somente o direito à 
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.05.116511-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADOS: PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Pretende, inicialmente, a declaração de nulidade do decisum, sob o argumento de ausência de 
fundamentação. 
No mérito, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido 
postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
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Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não merece prosperar o recurso. 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 
Neste sentido, é a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 
aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
No mérito, igualmente não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 21/09/2005 e teve o efeito de interromper o 
prazo prescricional. 
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.05.100851-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADA: TRANSPORTE RIO BRANCO LTDA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
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RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Pretende o recorrente, inicialmente, a declaração de nulidade do decisum, sob o argumento de ausência de 
fundamentação. 
No mérito, afirma não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido postura proativa 
no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não merece prosperar o recurso. 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 
Neste sentido, é a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 
aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
No mérito, igualmente não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas e suspensivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 

SICOJURR - 00052765

oC
U

7/
cZ

C
A

E
0T

8I
oA

G
L2

m
7t

R
bt

6c
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 054/257



Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000425-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCELO TADANO – FISCAL 
APELADOS: J. A. TALEB – ME E OUTRO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Em suas razões, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria 
assumido postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da 
sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
 Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001021-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: DR. MAURO PAULO GALERA MARI – OAB/MT Nº 3056-N 
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AGRAVADOS: ZOOM INFORMÁTICA LTDA E OUTROS 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo Interno, aviado por Banco Bradesco S/A, contra v. acórdão deste Tribunal, 
que negou provimento ao recurso de apelo do recorrente. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - O recurso não comporta conhecimento. 
Conforme se asseverou, constata-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão lançado em 
autos de Apelação Cível. 
Ora, nos termos do art. 1021, do Código de Processo Civil, "Contra decisão proferida pelo relator caberá 
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do 
regimento interno do tribunal", não se inserindo na hipótese, a possibilidade de seu manejo contra acórdão 
do Tribunal. 
Logo, tem-se como absolutamente incabível o reclame: 
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. 
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO 
DOS RECURSOS CABÍVEIS. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. 1. A inadequação da via eleita não 
tem o condão de interromper o prazo legal para a interposição do recurso processualmente cabível, de 
modo que, no caso, o especial é de ser considerado extemporâneo. Precedentes. 2. Ainda que não o se 
considerasse dessa forma, o recurso também não mereceria acolhida, porquanto a parte alega violação 
aos arts. 27 e 28 da Lei 5517/68, 1º da Lei 6839/80 e do Decreto-Lei 467/69, mas deixa de explicitar como 
tal ofensa se teria dado. Em casos que tais, as razões recursais são consideradas genéricas, atraindo a 
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no AREsp: 
664281 DF 2015/0036279-5, Primeira Turma, Relator: Ministro Benedito Gonçalves - p.: 12/06/2015)  
III - Posto isto, não conheço do recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.808537-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – OAB/RR Nº 464-P  
APELADO: ALTO BRILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ADVOGADO: DR. ALBERT BANTEL – OAB/RR Nº 711-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública, que suspendeu a cobrança das diferenças de alíquota 
de ICMS de bens adquiridos em outro Estado para fins de utilização pela apelada no ramo da construção 
civil. 
Argumenta o apelante que conforme contrato social, a empresa exerceria atividade de comércio varejista 
de materiais de construção, sendo necessária perícia técnica para determinar se o material descrito nos 
autos foi utilizado na obra mencionada pela apelada, pugnando pela reforma integral do decisório singular. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em sede de recurso repetitivo, que embora as empresas de 
construção civil não estejam sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, devem comprovar o 
emprego dos insumos em obras contratadas em seu âmbito territorial. 
No caso alçado a debate, não restou inconteste que os produtos descritos na nota fiscal acostada aos 
autos foram adquiridos para utilização na obra contratada, limitando-se a apelada a acostar cópia de 
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contrato de realização de obra, no qual sequer há descrição dos insumos a serem empregados, razão pela 
qual correta a pretensão do apelante quanto à desconstituição da sentença. 
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: 
"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
COMPROVAÇÃO QUE AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS SÃO UTILIZADAS COMO INSUMO NA 
ATIVIDADE FIM. ÔNUS DO IMPETRANTE. APELO NÃO PROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento no sentido que as empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais (Súmula 432). 2) No 
caso sub judice, a parte Impetrante não trouxe prova pré-constituída que comprove que as mercadorias 
adquiridas são ou não insumo para utilização em suas obras. 3) A via estreita do mandado de segurança 
não admite dilação probatória, razão pela qual o Impetrante, quando da interposição do remédio 
constitucional, deve juntar prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo por ele 
alegado. Precedente do STF: RE 630499 MS, Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/02/2012. 4) 
Recurso conhecido e não provido." (TJRR - AC 0010.13.723662-5, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva,  p.: 23/06/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS 
MERCADORIAS SERIAM UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.14.828199-0, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 
22/06/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.723909-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N  
APELADO: ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ANDRADE 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, interposta pelo Município de Boa Vista contra sentença, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que julgou extinto o processo, sem resolução do 
mérito, por abandono de causa, na forma do art. 267, inciso III, § 1º, do CPC vigente à época 
Aduz que seria insustentável o decisum singular, porquanto além de supostamente contrariar o melhor 
direito, não teria havido desídia por parte do Município, sendo indispensável perquirir sobre a possível 
inércia da fazenda pública nos autos de origem, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, 
nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
Consta nos autos virtuais, que apelante foi pessoalmente intimado para manifestar-se no processo, porém, 
deixou que se escoasse o prazo assinado, sem nada requerer.  
Assim, em se tratando de execução fiscal não embargada, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 
proferida em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de extinguir o feito 
sem resolução do mérito ex officio, por abandono do pólo ativo, quando a parte se mantiver inerte, 
independentemente de requerimento da parte adversa: 
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. ABANDONO DA 
CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. 
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira 
Seção, no julgamento do REsp 120.097/SP, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo 
Civil,   firmou entendimento no sentido de que a "inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular 
para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica 
a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ". 2. 
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Intimada pessoalmente a exequente para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a apresentação 
tardia de resposta tem-se por configurada sua inércia, haja vista tratar-se de prazo peremptório. 
Precedentes: AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 
18/06/2014; AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 
03/09/2014; AgRg no REsp 1433885/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 
17/06/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1435715/RN, Primeira 
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, p.: 24/11/2014) 
In casu, por deixar de se manifestar nos autos por mais de 30 dias, o apelante, foi regularmente intimado, 
por meio de ato ordinatório, para dar prosseguimento à execução fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 
extinção do feito, nos termos do § 1º, do inciso III, do art. 267 do CPC-1973, vigente à época e, sendo o 
prazo peremptório, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 
Portanto, encontra-se configurado o abandono da causa, justificando-se a manutenção da sentença, nos 
termos da jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0010.11.000986-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: DANIEL GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. VERA LÚCIA PEREIRA 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo em execução (fls. 02/06), interposto por DANIEL GLEYSON SILVA DO NASCIMENTO, 
contra a r. decisão de fl. 07, da lavra do MM. Juiz da Vara de Execução Penal, que determinou a regressão 
cautelar do regime de cumprimento de pena, do aberto para o fechado, suspendeu os benefícios do regime 
fechado e determinou a aplicação de 60 (sessenta) dias de sanção disciplinar. 
O agravante requer a reforma do decisum, para cancelar a regressão per saltun do regime aberto para o 
fechado e a fim de que a sanção arbitrada seja alterada para 30 (trinta) dias. 
Em contrarrazões (fls. 11/14), o agravado requer, preliminarmente, o não-conhecimento do recurso. 
Subsidiariamente, pugna pelo provimento somente para diminuir a quantidade de dias fixada como sanção 
disciplinar. 
Na fase de retratação (fl. 15/17), o juízo monocrático reconsiderou a decisão impugnada. 
Em parecer de fls. 21/21-v, o Ministério Público de 2.º grau opina pela prejudicialidade do recurso. 
É o relatório. Decido. 
O recurso foi interposto na forma do art. 587, parágrafo único, do CPP, razão pela qual não merece ser 
acolhida a preliminar de não-conhecimento suscitada pelo agravado em contrarrazões. 
Quanto ao mérito, o agravo encontra-se prejudicado, pois o Magistrado a quo, em sede de juízo de 
retratação, reformou a decisão agravada, tendo, por conseguinte, deferido os pleitos elencados no presente 
recurso. A propósito: 
"No mérito, diante dos fundamentos acima, verificando a impossibilidade da regressão 'per saltun', 
determino a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto, bem 
como defiro sanção disciplinar em desfavor do reeducando pelo prazo máximo de 30 dias, nos termos do 
art. 58 da LEP." (fl.17) 
Assim, a irresignação do agravante perdeu seu objeto, restando o recurso prejudicado. Nesse sentido:  
"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 14 DA LEI 10.826 - EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - 
PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Exercido o juízo de retratação relativamente à 
decisão objeto deste recurso de agravo de execução e, por força do disposto no art. 529, do CPC, deve ser 
julgado prejudicado o presente feito.". (TJMG, Agravo Exe. Penal nº 1.0024.07.616106-6/001, Rel. Des. 
Walter Luiz, j: 10/04/12).  
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o agravo (NRITJRR, art. 91, 
XII). 
P. R. I. 
Boa Vista, 07 de julho de 2016. 
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Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.16.000782-9 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: ALYSSON BATALHA FRANCO – OAB/RR Nº 297-A 
PACIENTE: HACIEL MOREIRA DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALYSSON BATALHA FRANCO, em favor 
de HACIEL MOREIRA DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 
Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas, em virtude de o paciente encontrar-se preso 
preventivamente desde 17/10/2015, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de 
drogas), e ao art. 16 da Lei n.º 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 
Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade absoluta do processo, uma vez que a prisão em flagrante foi 
ilegal, visto que a custódia do acusado não se enquadrava em nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP, 
e em razão da inobservância do art. 5.º, XI, da CF, pois os policiais militares adentraram em sua residência 
sem seu consentimento e sem determinação judicial, tendo sido as provas obtidas por meios ilícitos, em 
afronta ao art. 5.º, LVI, da CF. 
Pugna, assim, pelo relaxamento da prisão preventiva e, no mérito, pelo trancamento da ação penal. 
Às fls. 51/51-v, indeferi a liminar. 
As informações foram devidamente prestadas, às fls. 59/73-v. 
Em parecer de fls. 76/78-v, a douta Procuradoria de Justiça opina pela prejudicialidade do writ. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, cumpre ressaltar ser assente na jurisprudência o entendimento de que "é  dispensável  o  
mandado  de  busca e apreensão quando se trata de flagrante  delito  da  prática  de crime previsto na Lei 
Antidrogas, como  ocorreu  na hipótese em apreço, até porque referido crime é de natureza  permanente,  
ficando  o  agente  em  estado  de flagrância enquanto não cessada a permanência" (STJ, AgRg no REsp 
1475699/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17/03/2016, DJe 01/04/2016). 
No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante delito em decorrência de suposta prática de dois 
crimes de natureza permanente, o tráfico de drogas e a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
restrito, não havendo que se falar em nulidade absoluta ou em ilegalidade das provas obtidas em 
decorrência dessa prisão, pela ausência de mandado judicial. 
De qualquer modo, depreende-se das informações colhidas que, em 21/06/2016, o paciente foi condenado 
a 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 
610 (seiscentos e dez) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 16 da Lei 
n.º 10.826/03 (fls. 68/73-v). 
Assim, eventual ilegalidade do flagrante encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo 
título a embasar a custódia cautelar, qual seja, a sentença condenatória (CPP, art. 387, § 1.º). 
Nesse sentido: 
"(...) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE 
CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO 
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE 
SUPERADA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. 
ENVOLVIMENTO DE MENOR. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE 
ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADA. 
1. A tese da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente encontra-se superada, tendo em vista a 
superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar. 
2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a segregação provisória está devidamente 
justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos praticados e da 
periculosidade social do paciente, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos 
criminosos - em concurso de agentes, com envolvimento de dois adolescentes, mediante grave ameaça 
exercida com emprego de arma de fogo. 
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3. Verificando-se que agora há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as 
circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção 
do seu encarceramento antecipado e, constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução 
criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este STJ quanto ao tema. 
4. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 304.267/RS, 5.ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03/03/2015, 
DJe 23/03/2015). 
ISTO POSTO, com fulcro no art. 659 do CPP, c/c o art. 91, XII, do NRITJRR, e em harmonia com o parecer 
ministerial, julgo prejudicado o writ. 
P. R. I. 
Boa Vista, 05 de julho de 2016.  
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
REVISÃO CRIMINAL Nº 0000.16.001051-8 - BOA VISTA/RR 
REVISIONANTE: MAZON FERREIRA RODRIGUES 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA REGINA PINHEIRO CASTRO LIMA 
REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de revisão criminal com pedido liminar proposto por MAZON FERREIRA RODRIGUES, o qual foi 
condenado como incurso nas penas do 217-A c/c do Código Penal, em concurso material, à pena de 28 
anos de reclusão. 
Afirmou o Autor, em síntese, que a sentença revisanda incorreu em contrariedade expressa ao Código 
Penal, uma vez que valorou negativamente a culpabilidade do Autor (art. 59), por entender que ele era 
pessoa instruída, conselheiro tutelar, servidor efetivo do Município e que trabalhava em um grupo de teatro.  
Aduziu, ainda, que houve contrariedade ao arts. 69 e 71 do Código Penal, pois alega não ter havido 
concurso material de crimes, e sim continuidade delitiva.  
Também afirmou que adotando-se as razões da presente revisão, sua pena deverá ser fixada em 09 (nove) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão.  
Requereu, liminarmente, a progressão de regime, por ter cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para 
sua concessão.  
No mérito, requereu seja afastada a valoração judicial negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, 
bem como seja afastado o cúmulo material do art. 69 do Código Penal.  
É o breve relato. DECIDO. 
Como é consabido, a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo, razão pela qual tal hipótese 
somente é possível em situações excepcionais, cabendo unicamente quando há prova inequívoca a 
amparar a argumentação deduzida na inicial e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (erro 
judiciário teratológico). 
Todavia, no caso em análise, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presente a manifesta 
ilegalidade na sentença revisanda, na medida em que a aplicação dos artigos tidos pela parte Autora como 
violados (arts. 59, 69 e 71, todos do Código), demanda uma análise valorativa das razões esposadas pelo 
Juízo sentenciante, de forma que não pode ser reconhecida liminarmente.  
ISTO POSTO, em sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de mais detida 
análise quando do julgamento do mérito. 
Ouça-se o douto representante da Procuradoria de Justiça, no prazo de dez (10) dias. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 05 de julho de 2016. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.814232-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: EDIJAN RIBEIRO DA CRUZ 
ADVOGADO: DR. RUSSIAN LIBERATO RIBEIRO DE ARAÚJO LIMA – OAB/RR Nº 1134-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
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RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Apelação Cível interposta, em face de sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de 
Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), nos autos da Ação de Cobrança nº 0814232-
16.2015.8.23.0010, que julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo-o com resolução do mérito, 
expondo que a parte autora não juntou aos autos o laudo médico que indique o grau de lesão além de não 
ter se submetido ao exame pericial determinado em juízo, motivo pelo qual o pedido autoral não pode ser 
acolhido. 
Aduz a apelante, em síntese (E.P.46.1), que o MM Juiz a quo julgou seu pedido, improcedente, 
extinguindo-o com julgamento do mérito sob a motivação da parte autora não ter comparecido à perícia 
judicial. 
No entanto, a Apelante demonstra-se inconformada com a sentença, transcrevendo-a da seguinte forma: 
[…] Resumidamente, o magistrado julgou improcedente a lide alegando para tanto que "(…) a questão é 
unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, além das constantes nos 
autos, corroborando com a inércia da parte autora quanto à realização da perícia, tendo em vista a evidente 
impossibilidade de acordo entre as partes, motivo pelo qual entendo ser o caso de julgamento antecipado 
da lide, nos termos do art.330, I, do CPC".  
Alega que, o fato do autor não ter comparecido à perícia não é motivo para julgar improcedente a demanda, 
mas sim para arquivamento sem julgamento do mérito, desse modo não impediria o ingresso, pela autora, 
de uma nova demanda. 
Por fim, requereu a inversão ao ônus da prova, bem como a nulidade do ato, submetendo a apelante à 
perícia judicial para que se avalie a extensão das lesões por ela sofridas. 
Em suas contrarrazões (E.P.56.1), o apelado, alegou preliminarmente, sobre a ocorrência do trânsito em 
julgado da decisão acima recorrida, requerendo a mantença da sentença, em seus termos, sob risco de 
ofensa à coisa julgada.  
No concernente ao mérito, em síntese aduziu que não obstante o juízo a quo ter designado perícia para 
aferir se existia algum valor a ser complementado, o autor não compareceu, portanto, deixou de comprovar 
os fatos constitutivos de seu direito, além do mero descaso, merecendo, portanto que coisa julgada requer 
a manutenção da sentença defendendo que não há, qualquer, erro no procedimento do juízo a quo. 
Ressaltando, ainda, que não obstante o MM Juiz ter designado perícia para aferir se existia algum valor a 
ser complementado, o autor simplesmente não compareceu, demonstrando mero descaso com o ônus de 
comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Por fim, requerendo, mais uma vez a mantença da sentença 
em todos seus termos. 
É o breve relato. 
Como é pacífico, compete ao Relator o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal (RI – TJE/RR: 
art. 175, inc. XIV c/c art.1.010, §3º, do NCPC). 
O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido autoral, com base no art. 269, I, do Código de 
Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 
Compulsando os autos, verifico que a sentença foi proferida e lançada no Sistema de Processo Eletrônico – 
PROJUDI, no dia 18/11/2015 (E.P.35) e as intimações às partes foram expedidas no mesmo dia, através 
dos eventos n.36 (autor) e 37 (réu). 
Na intimação tácita por meio do processo eletrônico é reputada como termo inicial do prazo a data da 
consulta efetuada pelo destinatário em portal próprio do Tribunal, ou em 10 (dez) dias corridos contados do 
envio da comunicação, pelo portal, caso o destinatário não acesse, nos termos dos §§1º e 3º, do art.5º, da 
Lei 11.419/2006. 
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma 
do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor 
da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será 
considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados 
da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data 
do término desse prazo. 
Pelo que consta dos autos, a parte autora consultou os autos no dia 20/11/2015 (E.P.38), considerando-se, 
portanto intimada do teor constante da sentença proferida pelo juízo a quo.  

SICOJURR - 00052765

oC
U

7/
cZ

C
A

E
0T

8I
oA

G
L2

m
7t

R
bt

6c
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 061/257



Ademais, verifico que no dia 15/12/2015 (E.P.41.1), após transcorrido o prazo para interposição do recurso, 
a parte autora lançou aos autos, petição simples em que toma ciência "EP 35", da sentença. 
O cartório, lançou a certidão de trânsito em julgado da sentença (E.P.42.1) no dia 16/12/2015, na 
sequência (E.P.43.1), expediu ato ordinatório para que a autora efetuasse o pagamento das custas finais. 
O Recurso de Apelação Cível foi interposto, apenas, no dia 01/02/2016, conforme consta do E.P.46.1. 
DA COISA JULGADA 
Estabelece o ordenamento jurídico que se verifica a coisa julgada quando a autoridade torna imutável e 
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (NCPC, art. 502). 
Determina o art.508, do Novo Código de Processo Civil, que transitada em jugado a decisão de mérito, 
consideram-se repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor. 
Logo, verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, no que  concerne a 
tempestividade, isto porque interposto o recurso após o trânsito em julgado da decisão de mérito, a medida 
que se impõe é pelo seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do NCPC, vejamos: 
Art. 932. Incumbe ao relator: 
[...] 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida;. 
Nesta linha, transcrevo arestos dos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, a seguir: 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos. Trata-
se de recurso de apelação interposto por IGOR RENATO SEVERO BRAZ contra sentença proferida na 
ação que move contra NAKAR VEICULOS. É o sucinto relatório. Existe questão prejudicial ao exame do 
recurso a ser analisada. O artigo 508 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da interposição 
do apelo, previa o prazo de 15 dias para a interposição do recurso de apelação, contados de forma 
corrida.No caso dos autos a nota de expediente nº 586/2016, que intimou as partes do julgamento dos 
embargos de declaração interpostos contra a sentença, foi expedida em 09.03.2016, disponibilizada em 
10.03.2016, considerando-se publicada em 11.03.2016 (fl. 56). Assim, o primeiro dia do prazo recursal foi 
14.03.2016 (segunda-feira) e o último 28.03.2016 (segunda-feira).Ocorre que o recurso de apelação 
somente foi interposto em 29.03.2016 (fl. 57), intempestivamente. Desse modo, o não conhecimento do 
recurso, em face da sua intempestividade, é medida que se impõe.Dil. Legais.Porto Alegre, 15 de junho de 
2016. Des.ª Katia Elenise Oliveira da Silva, Relatora. (APEAÇÃO CÍVEL.DÉCIA PRIMEIRA CÂMARA 
CÍVEL.N.70069536894 (Nº CNJ: 0163883-60.2016.8.21.7000).TJ/RS). 
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. POLÍTICA SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO 
INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO. REAJUSTES DA LEI ESTADUAL Nº 10.395/95 SOBRE A PARCELA 
AUTÔNOMA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. Intempestividade Recursal - O prazo para a interposição 
do recurso de apelação é de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil. 
O presente apelo restou manifestamente intempestivo, porquanto protocolado cerca de três meses depois 
da intimação do réu acerca da sentença vergastada. Sentença Ilíquida - Conforme dispõe o artigo 475 do 
Código de Processo Civil, a sentença proferida em desfavor da União, do Estado, do Distrito Federal, do 
Município e das respectivas autarquias e fundações de direito público, está sujeita ao duplo grau de 
jurisdição, como condição de validade e eficácia. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a exceção 
contida no artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil não se aplica às hipóteses de pedido genérico e 
ilíquido. Delimitação da Condenação - O pagamento dos valores em atraso deve observar o prazo 
quinquenal ou a data de início do efetivo exercício do cargo pelo servidor público. E, o termo final deve ser 
a data da implantação dos reajustes ou da eventual exoneração do servidor público. Os valores 
eventualmente adimplidos administrativamente, com base na Lei Estadual nº 12.961/08 ou na Lei Estadual 
nº 13.733/11, devem ser abatidos da condenação, a fim de evitar o pagamento em duplicidade. Dispensa 
da implantação... dos reajustes sobre a parcela autônoma, nos termos da Lei Estadual nº 13.733/11. A 
situação, contudo, não acarreta a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Explicitação do dispositivo. 
Honorários Advocatícios Sucumbenciais - Os honorários advocatícios devidos pelo ente público devem ser 
arbitrados em 5% sobre o montante das parcelas vencidas até a data de ajuizamento da ação. Após, 
havendo parcelas vincendas, são devidos em igual percentual (5%), sobre mais doze parcelas contadas 
igualmente do ajuizamento da ação. No caso de as parcelas vincendas serem inferiores a uma anuidade, a 
base de cálculo dos honorários advocatícios no percentual de 5% deverá ser a soma das prestações 
vencidas após o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 260, do Código de Processo Civil. E, na 
hipótese de não existirem parcelas vincendas após o ajuizamento da ação, os honorários são devidos no 
percentual de 5% sobre o valor da condenação. NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE APELAÇÃO E 
MODIFICARAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70068306497, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez 
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Maciel, Julgado em 24/05/2016).(TJ-RS - AC: 70068306497 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data 
de Julgamento: 24/05/2016,  Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
07/06/2016).(grifo nosso). 
RECURSO INTEMPESTIVO - É intempestivo o agravo de instrumento interposto fora do prazo de 10 (dez) 
dias previsto no art. 522 do CPC - Agravo não conhecido. (TJ-SP - AI: 21704225220158260000 SP 
2170422-52.2015.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 29/09/2015,  6ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2015) 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. O prazo para 
interposição de agravo contra decisão unipessoal é de 5 (cinco) dias. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (STJ 
- PET no REsp: 1301425 MS 2012/0014925-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 
de Julgamento: 12/11/2013,  T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2013) 
Assim sendo, a inobservância ao disposto no artigo 1.003, §5º, do NCPC, caracteriza a inépcia da petição 
do Apelo e implica na inadmissibilidade do recurso, posto que não superada a fase, ao exame dos 
pressupostos extrínsecos de admissibilidade, para o julgamento do mérito. 
Desta forma, em face do exposto, com fundamento no artigo 1.011, inciso I, c/c c/c art.932, inciso III, ambos 
do NCPC, não conheço da presente Apelação Cível, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso. 
Defiro assistência judiciária gratuita. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), 08 de julho de 2016.  
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.712264-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADOS: SUPERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, interposta pelo Município de Boa Vista contra sentença, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que julgou extinto o processo, sem resolução do 
mérito, por abandono de causa, na forma do art. 267, inciso III, § 1º, do CPC vigente à época 
Aduz que seria insustentável o decisum singular, porquanto além de supostamente contrariar o melhor 
direito, não teria havido desídia por parte do Município, sendo indispensável perquirir sobre a possível 
inércia da fazenda pública nos autos de origem, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, 
nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
Consta nos autos virtuais, que apelante foi pessoalmente intimado para manifestar-se no processo, porém, 
deixou que se escoasse o prazo assinado, sem nada requerer.  
Assim, em se tratando de execução fiscal não embargada, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 
proferida em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de extinguir o feito 
sem resolução do mérito ex officio, por abandono do pólo ativo, quando a parte se mantiver inerte, 
independentemente de requerimento da parte adversa: 
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. ABANDONO DA 
CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. 
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira 
Seção, no julgamento do REsp 120.097/SP, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo 
Civil,   firmou entendimento no sentido de que a "inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular 
para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica 
a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ". 2. 
Intimada pessoalmente a exequente para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a apresentação 
tardia de resposta tem-se por configurada sua inércia, haja vista tratar-se de prazo peremptório. 
Precedentes: AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 
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18/06/2014; AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 
03/09/2014; AgRg no REsp 1433885/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 
17/06/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no REsp 1435715/RN, Primeira 
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, p.: 24/11/2014) 
In casu, por deixar de se manifestar nos autos por mais de 30 dias, o apelante, foi regularmente intimado, 
por meio de ato ordinatório, para dar prosseguimento à execução fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de 
extinção do feito, nos termos do § 1º, do inciso III, do art. 267 do CPC-1973, vigente à época e, sendo o 
prazo peremptório, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 
Portanto, encontra-se configurado o abandono da causa, justificando-se a manutenção da sentença, nos 
termos da jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000442-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE – FISCAL – OAB/RR Nº 190-P  
APELADO: CARROSEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOÃO GUTEMBERG WEIL PESSOA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a execução fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Assevera o apelante que não se cogitaria da inconstitucionalidade do artigo 40 caput, e § 4º, da Lei nº 
6.830/80, sustentando a inexistência do fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido postura 
proativa no que tange ao recebimento do crédito tributário, sendo indispensável perquirir sobre a possível 
inércia da fazenda pública nos autos de origem, pugnando pela reforma da sentença. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso.  
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas e suspensivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
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Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
 Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.01.003348-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CELSO ROBERTO B. DOS SANTOS – FISCAL – OAB/RR Nº 328-P  
APELADOS: JAIR DALL AGNOL E OUTRA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a execução fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Assevera o apelante que não se cogitaria da inconstitucionalidade do artigo 40 caput, e § 4º, da Lei nº 
6.830/80, sustentando a inexistência do fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido postura 
proativa no que tange ao recebimento do crédito tributário, sendo indispensável perquirir sobre a possível 
inércia da fazenda pública nos autos de origem, pugnando pela reforma da sentença. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso.  
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas e suspensivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
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III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.821294-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – FISCAL – OAB/RR Nº 464-P  
APELADA: CMT ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADOS: DR. THIAGO PIRES DE MELO E OUTROS – OAB/RR Nº 938-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que suspendeu a cobrança das diferenças de alíquota 
de ICMS de bens adquiridos em outro Estado para fins de utilização pela apelada no ramo da construção 
civil. 
Argumenta o apelante que a sentença não teria aplicado o melhor direito, sendo necessária perícia técnica 
para determinar se o material descrito nos autos foi utilizado nas obras mencionadas pela apelada, 
pugnando pela reforma integral do decisório singular. 
Em contrarrazões, pugna o apelado pela manutenção da sentença. 
Com vista dos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse no 
feito. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em sede de recurso repetitivo, que embora as empresas de 
construção civil não estejam sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, devem comprovar o 
emprego dos insumos em obras contratadas em seu âmbito territorial. 
No caso alçado a debate, não restou inconteste que os produtos descritos na nota fiscal acostada aos 
autos foram adquiridos para utilização na obra contratada, limitando-se a apelada a acostar cópia de 
contrato de realização de obra, no qual sequer há descrição dos insumos a serem empregados, razão pela 
qual correta a pretensão do apelante quanto à desconstituição da sentença. 
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: 
"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
COMPROVAÇÃO QUE AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS SÃO UTILIZADAS COMO INSUMO NA 
ATIVIDADE FIM. ÔNUS DO IMPETRANTE. APELO NÃO PROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento no sentido que as empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais (Súmula 432). 2) No 
caso sub judice, a parte Impetrante não trouxe prova pré-constituída que comprove que as mercadorias 
adquiridas são ou não insumo para utilização em suas obras. 3) A via estreita do mandado de segurança 
não admite dilação probatória, razão pela qual o Impetrante, quando da interposição do remédio 
constitucional, deve juntar prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo por ele 
alegado. Precedente do STF: RE 630499 MS, Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/02/2012. 4) 
Recurso conhecido e não provido." (TJRR - AC 0010.13.723662-5, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva,  p.: 23/06/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS 
MERCADORIAS SERIAM UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.14.828199-0, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 
22/06/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
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Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.812916-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – FISCAL – OAB/RR Nº 464-P 
APELADA: COEMA PAISAGISMO URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
ADVOGADO: DR. BRUNO LÍRIO MOREIRA DA SILVA – OAB/RR Nº 1196-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública, que suspendeu a cobrança das diferenças de alíquota 
de ICMS de bens adquiridos em outro Estado para fins de utilização pela apelada no ramo da construção 
civil. 
Argumenta o apelante que a sentença não teria aplicado o melhor direito, sendo necessária perícia técnica 
para determinar se o material descrito nos autos foi utilizado nas obras mencionadas pela apelada, 
pugnando pela reforma integral do decisório singular. 
Em contrarrazões, pugna o apelado pela manutenção da sentença. 
Com vista dos autos, o ilustre representante do Parquet manifestou-se pela ausência de interesse no feito. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em sede de recurso repetitivo, que embora as empresas de 
construção civil não estejam sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, devem comprovar o 
emprego dos insumos em obras contratadas em seu âmbito territorial. 
No caso alçado a debate, não restou inconteste que os produtos descritos na nota fiscal acostada aos 
autos foram adquiridos para utilização na obra contratada, limitando-se a apelada a acostar cópia de 
contrato de realização de obra, no qual sequer há descrição dos insumos a serem empregados, razão pela 
qual correta a pretensão do apelante quanto à desconstituição da sentença. 
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: 
"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
COMPROVAÇÃO QUE AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS SÃO UTILIZADAS COMO INSUMO NA 
ATIVIDADE FIM. ÔNUS DO IMPETRANTE. APELO NÃO PROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento no sentido que as empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais (Súmula 432). 2) No 
caso sub judice, a parte Impetrante não trouxe prova pré-constituída que comprove que as mercadorias 
adquiridas são ou não insumo para utilização em suas obras. 3) A via estreita do mandado de segurança 
não admite dilação probatória, razão pela qual o Impetrante, quando da interposição do remédio 
constitucional, deve juntar prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo por ele 
alegado. Precedente do STF: RE 630499 MS, Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/02/2012. 4) 
Recurso conhecido e não provido." (TJRR - AC 0010.13.723662-5, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva,  p.: 23/06/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS 
MERCADORIAS SERIAM UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.14.828199-0, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 
22/06/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.14.800518-1 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: JOSANA FERREIRA LIMA SILVA 
ADVOGADO: DR. TERTULIANO ROSENTHAL FIGUEIREDO – OAB/RR Nº 299-B 
APELADO: O MUNICIPIO DE MUCAJAÍ 
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PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRA. JAMILE ALEXANDRA S. SANTIAGO – OAB/RR Nº 987  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada por Josana Ferreira Lima e Silva, contra sentença 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Mucajaí, que julgou parcialmente 
procedente pedido relativo a verbas trabalhistas. 
Insurge-se a apelante contra a sentença que condenou o Município de Mucajaí ao pagamento do valor de 
R$ 2.348,08, referente ao salário do mês de dezembro de 2012, férias 05-dezembro-2012 e 05-novembro-
2014 e décimo terceiro salário do ano de 2012. 
Em suas razões recursais, pugna a apelante pela reforma do julgado, com a condenação do Município de 
Mucajaí ao pagamento de indenização por danos morais. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merecem prosperar os recursos. 
Inicialmente, constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a jurisprudência 
dominante deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do 
art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Assim, tratando-se de mero inadimplemento contratual, inexistindo demonstração nos autos de 
constrangimentos sofridos pela parte, doutrina e jurisprudência já firmaram o entendimento de que inexiste 
a figura dos danos morais. 
Colha-se, por oportuno, arestos deste Colegiado e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
"ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - 
VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS E FGTS - DIREITOS ASSEGURADOS NO ARTIGO 39, § 3º, DA CF/88 
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJRR, 
AC 0010.11.906447-4, Câmara Única, Rel. Juiz(a) Conv. Mozarildo Cavalcanti, Câmara Única, p.: 
26/10/2013) 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE 
VIDA. PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL PELA 
PARTE AUTORA. DEMORA NO PAGAMENTO DO PECÚLIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA." (TJRR, AC 0010.11.700070-2, Câmara Única, Rel. Des. Elaine Cristina Bianchi, p.: 26/02/2016) 
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA POR RESCISÃO 
CONTRATUAL C/C DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL  -  MERO  
ABORRECIMENTO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. 
IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. 1.  Os embargos de declaração somente são cabíveis quando 
houver, na sentença  ou  no  acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 
dispõe o artigo 535, do Código de Processo Civil de  1973.  Inexistência,  na espécie, de configuração de 
negativa de prestação jurisdicional. 2.   Tribunal  local  que  afirmou  a  ocorrência  e  mero  dissabor 
decorrente  do  descumprimento  contratual.  As conclusões acerca do mérito  da  demanda  decorreram  
da análise das provas acostadas aos autos,  o  que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do 
julgado  atacado,  razão  pela  qual  novo  enfrentamento da matéria pressupõe,  necessariamente,  o  
ingresso  nos  aspectos  fáticos da demanda,  atividade  cognitiva  esta  a  que  não se presta a via do 
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.  O  simples  inadimplemento  contratual não gera, em 
regra, danos morais,  por  caracterizar  mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia  possível de 
surgir em qualquer relação negocial, sendo fato  comum  e  previsível  na vida social, embora não 
desejável. No caso  em  exame,  não  se  vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável 
essa reparação. "Não  cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no  contexto  de 
meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, 
Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo 
regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp 844.643/PB, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi - p.: 
05/05/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno, nego provimento ao recurso interposto. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.02.048538-8 - BOA VISTA/RR 

SICOJURR - 00052765

oC
U

7/
cZ

C
A

E
0T

8I
oA

G
L2

m
7t

R
bt

6c
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 068/257



APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N  
APELADO: RAFAEL GALDINO DA SILVA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Pretende o recorrente, inicialmente, a declaração de nulidade do decisum, sob o argumento de ausência de 
fundamentação. 
No mérito, afirma não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido postura proativa 
no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não merece prosperar o recurso. 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 
Neste sentido, é a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 
aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
No mérito, igualmente não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas e suspensivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
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III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.01.019134-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE – FISCAL – OAB/RR Nº 190-P  
APELADOS: COMPUTER INFORMÁTICA LTDA E OUTROS 
ADVOGADO: DR. JOÃO FELIX DE SANTANA NETO – OAB/RR Nº 091-B 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Em suas razões, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria 
assumido postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da 
sentença. 
Houve apresentação de contrarrazões, pugnando o apelado pela manutenção da sentença. 
É o breve relato.  
II - Não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
 Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.722692-3 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA  
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINÍCIUS MOURA MARQUES – OAB/RR Nº 591-P 
2ª APELANTE / 1ª APELADA: MARIA DO SOCORRO GONDIM MARQUES 
ADVOGADO: DR. IZAÍAS RODRIGUES DE SOUZA – OAB/RR Nº 419-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Boa Vista e recurso adesivo 
apresentado por Maria do Socorro Gondim Marques, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
2ª Vara de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural, condenando o apelante 
ao pagamento de saldo de férias e terço constitucional. 
Argumenta o apelante Município de Boa Vista que reconhecida a nulidade da contratação por 
inobservância ao disposto no art. 37, II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, 
pugnando pela reforma integral do decisório singular. 
No recurso adesivo, aduz a parte apelada que a sentença não teria aplicado o melhor direito, pugnando 
pela condenação da Fazenda Pública ao pagamento da integralidade das verbas rescisórias. 
Ambas as partes apresentaram contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Ao menos em parte, merecem prosperar os recursos. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
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GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno, dou provimento parcial aos recursos, reconhecendo ao apelante adesivo tão somente o 
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 
8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
Por fim, considerando que ambos os apelantes decaíram da metade dos seus pedidos, impõe-se a 
redistribuição da sucumbência na proporção de 50% para cada parte, devendo os honorários ser 
reciprocamente compensados, nos termos da Súmula n. 306 do STJ. 
Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.816654-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: WEVERTON GONÇALVES DE ALMEIDA 
ADVOGADA: DRA. DENYSE DE ASSIS TAJUJÁ – OAB/RR Nº 667 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta por Weverton Gonçalves de Almeida, contra sentença 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara de Competência Residual, que julgou improcedente a ação 
de cobrança do seguro DPVAT. 
Aduz o recorrente, em síntese, que seria necessária a reforma da sentença impugnada, porquanto não teria 
aplicado o melhor direito ao extinguir o processo. 
Consta a apresentação de contrarrazões, pugnando o apelado pela manutenção do julgado. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - O recurso não comporta conhecimento. 
Inicialmente, constata-se que o reclame limita-se a alegações genéricas, não enfrentando o que 
efetivamente foi decidido, não expondo o desacerto ou a eventual contrariedade à lei por parte da decisão 
impugnada, tornando impossível o seu conhecimento pelo órgão revisor. 
Nessa direção é o entendimento deste Colegiado: 
"APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBSERVÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO 
INCONFORMISMO 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a 
impugnação baseada em alegações meramente genéricas de inobservância a requisitos de admissibilidade 
descumpre o princípio da dialeticidade e o dever de alteração especificada do decisório" (STJ, AgRg-REsp 
1.379.030 (2013/0110809-0) 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques - p.: 10.12.2014). 2. 
Descurando o inconformismo de tal regra, tem-se como impossível o seu conhecimento pelo órgão revisor." 
(TJRR, AC 0010.15.820573-1, Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter, p.: 30/06/2016) 
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO §1º DO ART. 1.021 DO NCPC. 
AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA AO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE MULTA NO VALOR 
CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, CONFORME AUTORIZA O ART. 
1.021, § 4º, DO NCPC." (TJRR, AgReg 0000.16.000563-3, Câmara Cível, Rel. Des. Elaine Cristina Bianchi, 
p.: 21/06/2016) 
III - Posto isto, inobservado o Princípio da Dialeticidade, não conheço do inconformismo. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.816301-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: IVAN RIBEIRO DOS SANTOS 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança do seguro 
DPVAT, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 
A parte recorrente alega que o cálculo realizado pelo Magistrado está incorreto, sendo-lhe devida a quantia 
de R$ 675,00. 
Por fim, pugna pela reforma da sentença, para constar como devida a diferença a ser paga ao apelado no 
valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). 
Em suas contrarrazões, a seguradora pleiteia pela manutenção integral dos termos da sentença.  
É o sucinto relato. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR.  
Conheço do recurso já que presentes os pressupostos, mas antecipo que não será provido.  
Isso porque o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
4627/DF, 4350/DF e o Agravo no Recurso Extraordinário 704520/SP, reconheceu a constitucionalidade das 
leis que regulamentam o seguro DPVAT, nos seguintes termos: 
Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela 
Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação 
empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da 
pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (ARE 
704520, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014)  
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS 
PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 
REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS 
CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES 
ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA 
AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E 
URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA 
PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O 
TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL 
INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT 
QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA 
PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS 
MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 
PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O 
DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE 
EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO 
CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 
ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR 
DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER 
COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 
E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º 
DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 
03-12-2014)  
Com efeito, a partir desses julgados, tem-se, definitivamente, que é possível que o pagamento da 
indenização do DPVAT seja realizado proporcionalmente ao grau de invalidez, validando o posicionamento 
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pretérito de alguns tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, que já havia, inclusive, sumulado o 
tema, a saber: 
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474 do STJ) 
Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência daquele Sodalício: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ 
PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO 
ADMINISTRATIVO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em situações de invalidez parcial é correta a 
utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação 
do art. 3º, b, da Lei 6.194/74. Precedentes. 2. A questão referente ao pagamento administrativo ter sido 
proporcional ao grau de invalidez do segurado não foi apreciada pelo Tribunal local, tampouco foram 
opostos embargos de declaração a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente neste Superior 
Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento da matéria, ainda que a contrariedade tenha surgido 
no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo 
Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. 
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1369627 SC 2013/0050465-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Data de Julgamento: 28/05/2013,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013). Grifo 
nosso. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -  DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA (DPVAT) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 
SEGUIMENTO AO RECLAMO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA 
DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. Aferição do grau de invalidez parcial permanente para fixação da 
indenização referente ao seguro DPVAT. A Segunda Seção, no âmbito de julgamento de recurso especial 
representativo da controvérsia, reafirmou o entendimento cristalizado na Súmula 474/STJ, no sentido de 
que a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser paga de forma proporcional ao grau de 
invalidez parcial permanente do beneficiário (REsp 1.246.432/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22.05.2013, DJe 27.05.2013). Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. 
Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) ou da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) que estipula os critérios para o cálculo da indenização proporcional. A Segunda Seção, também 
em sede de recurso repetitivo, assentou a validade da utilização da referida tabela para se estabelecer a 
proporcionalidade da indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez permanente apurado, nos 
casos de acidentes ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Medida Provisória 451, de 15 de 
dezembro de 2008 (convertida na Lei 11.945/09) (REsp 1.303.038/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12.03.2014, DJe 19.03.2014). 3.  Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 1317744/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 
30/05/2014). Grifo nosso. 
Assim, verifico que o magistrado a quo, realizou de forma correta o enquadramento das lesões na tabela 
constante no anexo da Lei n°. 6.194/74. 
Na hipótese dos autos, o perito afirmou que a lesão no punho foi incompleta e percentual de 25%. A lesão 
no punho corresponde a 25% de R$ 13.500,00, o que perfaz o montante de R$ 3.375,00. Reduzindo-se 
25%, que é o percentual da perda, obtém-se o valor de R$ 843,75. Como o apelante recebeu, 
administrativamente, a quantia de R$ 1.687,50, não há saldo devedor em seu favor. 
Nesta senda, em outra oportunidade, esta Corte já teceu seu entendimento: 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DAS ADIs N.ºs 4627/DF e 
4350/DF. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ, PARCIAL E/OU PERMANENTE. 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR 
FIXADO CORRETAMENTE NA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. (TJRR – AC 0010.11.704237-3, Rel. 
Des. MAURO CAMPELLO, Câmara Única, julg.: 17/03/2015, DJe 14/04/2015, p. 25).  
APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. 
RECEBIMENTO COMPROVADO E AFIRMADO PELO AUTOR. INDENIZAÇÃO FIXADA 
PROPORCIONALMENTE AO GRAU DE INVALIDEZ. POSSIBILIDADE LEGAL. INTERPRETAÇÃO 
EQUIVOCADA DA TABELA SUSEP. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. 1º APELO DA 
SEGURADORA PROVIDO. 2º APELO DO AUTOR. DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJRR – 
Apelação cível nº 000.15.000557-7 – Relatora: Juíza Convocada Elaine Cristina Bianchi – Data de 
julgamento: 19/05/2015). 
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VALOR INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO 
GRAU DE INVALIDEZ ATESTADO. RECEBIMENTO DE QUANTIA NA VIA ADMINISTRATIVA. FATO 
RECONHECIDO PELO AUTOR. ABATIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO 
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REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRR – AC 0010.14.817982-2, Rel. Des. ELAINE CRISTINA 
BIANCHI, Câmara Única, julg.: 19/05/2015, DJe 22/05/2015, p. 25).  
Assim, arrimada na fundamentação acima e, autorizada pelo inciso V do art. 90 do NRITJRR, nego 
provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença objurgada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 05 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020.13.700015-2 - CARACARAÍ/RR 
APELANTE: ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS 
ADVOGADO: DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA – OAB/RR Nº 131 
APELADO: O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DIAS NOVO – OAB/RR Nº 431-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada por Ana Lúcia Ferreira da Silva e outros, contra 
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Caracaraí, que julgou 
improcedente o pleito inaugural. 
Argumentam os apelantes que a sentença recorrida não teria aplicado o melhor direito, pugnando por sua 
reforma com a condenação do apelado ao pagamento das verbas rescisórias. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Ao menos em parte, merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
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Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo aos apelantes tão somente o direito à 
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, invertendo os 
ônus da sucumbência. 
Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.701181-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINICIUS MOURA MARQUES – OAB/RR Nº 591  
APELADA: NATÁLIA MARÍLIA CALDAS 
ADVOGADO: DR. GIL VIANNA SIMÕES BATISTA – OAB/RR Nº 410-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido. 
Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou ao pagamento do 13º salário proporcional aos 
anos de 2008 e 2012, bem como as férias proporcionais aos anos de 2008 e 2012 e as vencidas e 1/3 das 
férias referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011, declarando prescritos os créditos anteriores a 15/01/2008. 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Ao menos em parte, merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
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"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37 § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações 
ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários 
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo ao apelado tão somente o direito à 
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020.13.700331-3 - CARACARAÍ/RR 
APELANTE: FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA 
ADVOGADO: DR. EDSON PRADO BARROS – OAB/RR Nº 245-B 
APELADO: O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DIAS NOVO – OAB/RR Nº 431-A  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, apresentada por Francisco Bezerra de Souza, contra sentença 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da comarca de Caracaraí, que julgou improcedente o pleito inaugural, 
referente a pedido de condenação ao pagamento de férias proporcionais, 13.º salário proporcional, multa 
do art. 467 da CLT e FGTS do período em que prestou serviços ao apelado. 
Argumenta o apelante que mesmo declarada a nulidade do contrato celebrado com o apelado, faria jus ao 
recebimento de referidas verbas, estando a sentença guerreada em suposto desacordo com entendimento 
dominante da jurisprudência, pugnando pela reforma do decisório singular. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
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II - Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação 
do empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários 
concernentes ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto desse egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS, com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, na forma do art. 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.811734-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOANA MAGOGA NORO 
ADVOGADA: DRA. CRISTIANE MONTE SANTANA – OAB/RR Nº 315-B 
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TYRONE MOURÃO PEREIRA – OAB/RR Nº 223-P  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada por Joana Magoga Noro, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, que julgou improcedente o pleito inaugural. 
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Argumentam os apelantes que a sentença recorrida não teria aplicado o melhor direito, pugnando por sua 
reforma com a condenação do apelado ao pagamento das verbas rescisórias. 
Houve a apresentação de contrarrazões, pugnando o apelado pela manutenção do julgado. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Ao menos em parte, merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo aos apelantes tão somente o direito à 
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, invertendo os 
ônus da sucumbência. 
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Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.837295-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ISAILTON DOS SANTOS VALENTIM 
ADVOGADO: DR. MAURO SILVA DE CASTRO – OAB/RR Nº 210-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, nos autos da ação n°. 0837295-07.2014.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito autoral, 
extinguindo a demanda com base no art. 269, I do CPC. 
Entendeu o Togado que mesmo intimado o autor não compareceu a perícia e, tampouco, juntou aos autos 
laudo médico que indicasse o grau da lesão, não pode o pleito ser acolhido. 
Descontente o apelante aduz que não foi intimado para a realização da prova pericial e com isso houve 
grave ofensa ao contraditório e o devido processo legal. 
Defende que na inicial há laudo médico que atesta a lesão incapacitante, devendo ela ser aceita até que 
algo em contrário seja provado. 
Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso a fim que a sentença seja anulada e o feito 
retorne à origem para a intimação pessoal do apelante para comparecer à perícia. 
Em sede de contrarrazões o apelado pugna que seja mantida a sentença na integralidade. 
Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do 
NRITJRR. 
Analisando o andamento do processo eletrônico, verifico existir veracidade na alegação de ausência de 
intimação pessoal para comparecimento a perícia. 
Conforme se depreende do dos autos, não houve intimação pessoal da parte autora para a audiência em 
que seria produzida a prova pericial, não obstante tal medida seja imprescindível, por força do art. 474 do 
NCPC, que diz: "As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito 
para ter início a produção da prova."  
Por se tratar de ato a ser praticado pessoalmente, imprescindível a intimação pessoal do apelante para 
tanto, restando, assim, caracterizado o cerceamento de defesa decorrente da ausência da intimação 
pessoal do requerente para comparecimento no exame pericial. 
É nessa senda o entendimento sedimentado desta Corte: 
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - FALTA DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 
(TJRR - AC 0010.15.820489-0, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 23/06/2016, 
DJe 28/06/2016, p. 17). 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 
PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA - INOBSERVÂNCIA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - 
IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. (TJRR - AC 
0010.15.817702-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.: 16/06/2016, DJe 23/06/2016, p. 
76). 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 
PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA - INOBSERVÂNCIA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - 
IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. (TJRR - AC 
0010.15.817702-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.: 16/06/2016, DJe 23/06/2016, p. 
76). 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DA 
PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA" (TJRR - AC 0010.13.707311-9, Des. 
ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Única, julg.: 20/05/2014, DJe 27/05/2014, p. 27). 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA 
PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA ONDE SERIA REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA 
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DE OFÍCIO" (TJRR - AC 0010.12.723821-9, Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 24/04/2014, DJe 
07/05/2014, p. 33-34)  
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS FEITOS 
QUE VERSAREM SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.350 E N. 4.627. AFASTADA. FEITO NÃO SE ENCONTRA MADURO 
PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE COLHER PROVAS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. 
PARTE QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. 
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 431- A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ANULAÇÃO 
DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 - A intimação para que a parte se submeta a perícia médica deve 
ser pessoal, com fulcro no art. 431-A, do CPC, não podendo ser desatendida, sob pena de nulidade. 2 - 
Recurso provido" (TJRR - AC 0010.12.720742-0, Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 19/11/2013, 
DJe 28/11/2013, p. 17). 
A razão dessa necessidade é que o comparecimento à audiência, na qual haveria a perícia médica, é ato 
da parte (ato de prova). 
Embora o Código de Processo Civil tenha adotado outra providência em relação ao cumprimento de 
sentença, ex vi art. 523 e ss. do NCPC, a fim de agilizar o adimplemento da obrigação após o trânsito em 
julgado, o mesmo não aconteceu com a fase instrutória do processo, no qual o magistrado ainda está 
formando seu convencimento e as partes ainda estão tentando demonstrar seus direitos. 
Questão importante é a disposição contida no § 6º do art. 5º da Lei do Processo Eletrônico.  
Vejamos o dispositivo: 
Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma 
do art. 2º. desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 
[…]  
§ 6º. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas 
pessoais para todos os efeitos legais. 
Como visto, as intimações via processo eletrônico são consideradas pessoais para aqueles que estão 
cadastrados.  
É importante saber, entretanto, se a intimação do Advogado, via PROJUDI, é considerada intimação 
pessoal da parte ou dele mesmo. 
A respeito disso, entendo que, como o advogado e a parte são cadastrados separadamente, a intimação 
dirigida para o causídico é pessoal para ele e não para aquele que ele representa.  
Nessa linha, havendo a necessidade de intimação pessoal da própria parte autora (ou do réu), a intimação 
via PROJUDI deve ser feita a ele (e não somente ao Advogado).  
Não sendo possível, por inexistirem informações detalhadas da pessoa a ser intimada (e-mail, por 
exemplo), o juízo deve providenciar a intimação por mandado, ou determinar o complemento do cadastro. 
Uma eventual intimação pessoal da parte, via Advogado, pelo PROJUDI, teria o mesmo efeito prático da 
intimação da parte, via Advogado, por diário oficial. No final, o autor (ou o réu) teria que receber o recado 
de que teria algo a fazer, ou deixar de fazer. 
Dessa forma, o julgamento da ação de cobrança gerou o cerceamento do direito de defesa do apelante. 
Portanto, forte na fundamentação acima e autorizada pelo inciso VI do art. 90 do NRITJRR, dou provimento 
ao recurso para anular a sentença de piso,  determinando a designação de nova data para realização de 
perícia médica, com a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento. 
P. R. I. 
Boa Vista, 05 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000650-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOSÉ GILVANDO REIS DA SILVA 
ADVOGADO: DR. ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO – OAB/RR Nº 510-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível de Competência Residual, nos autos da ação de cobrança n°. 0818957-48.2015.8.23.0010, a qual 
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julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I 
do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que, "a perícia médica realizada na parte autora não confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Destarte, ante a ausência de 
comprovação da suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito 
autoral". 
Descontente, a apelante aduz que a Seguradora já realizou o pagamento de parte da indenização, fazendo 
crer que a documentação contida na inicial, que também constaram do pedido administrativo, confirmam a 
lesão sofrida pela parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Assegura que a perícia médica realizada em juízo foi feita de forma superficial e que o resultado não condiz 
com a verdade. 
Destaca que a perita, ao afirmar que a lesão não decorreu de acidente de trânsito, prestou informação 
inverídica, em desacerto com o disposto no art. 158 do NCPC. 
Aduz que a tabela de graduação criada pela Lei 11.945/2009, ofende a dignidade humana e não encontra 
respaldo constitucional. 
Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso, julgando-se procedente o pleito autoral. 
Em sede de contrarrazões o apelado sustenta que não há nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 
e, portanto, requer a confirmação da sentença. 
Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do 
NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, entendo que o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico 
pericial feito por profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Assim, tenho que a confirmação da sentença de piso é medida que se impõe. 
Sobre o tema, em outras oportunidades, esta Corte já demonstrou seu posicionamento: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ 
PERMANENTE. PERÍCIA. NÃO HÁ NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES. 
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRR - 
AC 0010.12.719646-6, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 30/09/2014, DJe 02/10/2014, p. 
48-49). 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LITISPENDÊNCIA - INEXISTÊNCIA - 
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS DESCRITOS NA INICIAL E O LAUDO DO 
IML COM O LAUDO PERICIAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO." (TJRR, 
Câmara Única, ApCi nº 0010.14.817228-0, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. 19.05.2015, deram provimento, 
unânime, DJe 12.06.2015, p. 21)  
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERICIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA 
DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE APONTADO NA INICIAL E A LESÃO SOFRIDA PELA PARTE 
AUTORA. LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRR - AC 0010.12.717814-2, 
Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 21/07/2015, DJe 30/07/2015, p. 32).  
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE 
OS FATOS DESCRITOS NA INICIAL E O LAUDO MÉDICO COM O LAUDO PERICIAL RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. (TJRR - AC 0010.15.811096-4, Rel. Des. 
ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 05/05/2016, DJe 13/05/2016, p. 35)  
Nada obstante, o apelante tece em suas razões argumentos que lançam dúvidas sobre a imparcialidade da 
perita nomeada pelo juízo, afirmando que em diversos laudos assinados por ela o resultado é sempre o 
mesmo: resposta negativa para a existência de lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 
decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. 
Por força do art. 245 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 
Relativamente à suspeição do perito, esta deve ser alegada na primeira oportunidade em que cabe à parte 
falar nos autos (art. 138, III, § 1º, do CPC).  
Ocorre que o recorrente foi intimado da nomeação da perita judicial no EP n°. 46 e não se insurgiu naquele 
momento. Justo por isso se afirmar que ocorreu a preclusão em relação à argumentação quanto à 
suspeição da perita. 
Tal entendimento é amplamente respaldado pela sedimentada jurisprudência do STJ: 
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AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE PERITO. NULIDADE 
RELATIVA. PRECLUSÃO. 1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada 
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A impugnação da nomeação do perito deve ser 
alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 428933 SP 2013/0369617-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
03/04/2014). Grifo nosso. 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS POR 
ADVOGADOS SEM REPASSE À ASSOCIAÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL RECONHECIDA. 
CONDENAÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE 
ATIVA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS PROCURADORES, DANOS MATERIAIS E DANOS 
MORAIS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 
PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não viola o artigo 535 do Código 
de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução 
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo 
integral a controvérsia posta. 2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido quanto à 
legitimidade ativa da ASSEMI, os quais são suficientes para mantê-lo, enseja o não conhecimento do 
recurso, incidindo a Súmula nº 283 do STF. 3. Nos termos da orientação desta Corte, "o julgamento 
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar 
livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" 
(AgRgAREsp 118.086/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 11/5/2012). 4. Para prevalecer a conclusão em 
sentido contrário ao que decidido pelo colegiado estadual, quanto à culpa exclusiva dos advogados 
substabelecidos pelos prejuízos materiais causados à Associação autora e à inexistência de danos morais, 
necessária se faz a revisão do acervo fático dos autos, o que, como cediço, encontra-se inviabilizada nesta 
instância superior pela Súmula nº 7/STJ. 5. A declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da parte 
interessada, devendo ser alegada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar no processo, sob 
pena de preclusão lógica e temporal. Precedentes. 6. Na hipótese, se a parte considerava incorreto o índice 
determinado pelo perito no laudo técnico, deveria ter impugnado sua indicação na primeira oportunidade 
que teve para falar nos autos, o que, como afirmado pelo Tribunal local, deixou de fazer por duas vezes, 
operando-se a preclusão. 7. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior que a análise da proporção em 
que as partes sucumbiram na demanda está obstada no âmbito do especial, por envolver o reexame do 
conjunto fático-probatório da demanda, o que atrai a Sumula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 
1.110.550/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 4/5/2009). 8. 
Recursos especiais não providos. ..EMEN: (RESP 201201664722, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, STJ - 
TERCEIRA TURMA, DJE DATA:08/08/2013 ..DTPB:.). Grifo nosso. 
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA 
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 
CORRENTE. SÚMULA 233/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXECUÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
COISA JULGADA. PERCENTUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA 
DÍVIDA COBRADA. APURAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALTERAÇÃO 
EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Quando o Tribunal a quo 
pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos 
suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie não há ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. A 
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nas causas em que não haja condenação, os 
honorários advocatícios devem ser fixados com base nos parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC, consoante 
apreciação equitativa do Juiz, não estando o juiz adstrito aos limites percentuais mínimo e máximo do § 3º 
daquele dispositivo, podendo o quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários 
advocatícios ser alterado se patente seu exagero ou quando fixado de forma irrisória. Precedentes. 3. 
Critérios de fixação dos honorários advocatícios determinados nos autos de execução antecedente em 
sentença que foi posteriormente reformada pelo Tribunal a quo, tão somente para inverter os ônus da 
sucumbência - sem modificação do percentual de 10% sobre o valor da dívida cobrada -, não podem ser 
alterados em recurso especial nos autos de execução distinta, porquanto a questão encontra-se acobertada 
pela coisa julgada. 4. Conforme o disposto no art. 433 do CPC, assiste às partes, insatisfeitas com a 
conclusão do perito e as respostas aos seus quesitos, o direito de apresentar sua manifestação, por 
intermédio de assistentes técnicos, conquanto façam no prazo legal. 5. Pretensão recursal que esbarra na 
extemporaneidade da impugnação. Impossibilidade de discussão acerca do valor da dívida cobrada, sobre 
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o qual incide o percentual a título de honorários advocatícios. 6. Recurso especial não provido. ..EMEN: 
(RESP 201001107595, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:05/11/2010 ..DTPB:.). 
Grifo nosso. 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PERITO. INCAPACIDADE TÉCNICA. ALEGAÇÃO 
SUSCITADA APÓS A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. 
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 245 do Código de Processo Civil, a 
declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da parte interessada, devendo ser alegada na 
primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. Arguição pelos autores da demanda da incapacidade 
técnica do perito sete meses depois de sua nomeação, após a publicação do laudo pericial que lhes foi 
desfavorável. 3. Manifesta a ocorrência de preclusão lógica e temporal. 4. Precedentes específicos desta 
Corte. 5. Agravo Regimental acolhido, dando-se provimento ao Recurso Especial e restabelecendo-se a 
sentença de improcedência. (STJ. AgRg no REsp 234.371?SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21?10?2010, DJe 28?10?2010). Grifo nosso. 
Portanto, as alegações do apelante, que dizem respeito à possível suspeição da perita nomeada pelo juízo 
não merecem acolhimento, ante a preclusão. 
Do exposto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença 
combatida, nos termos do art. 90, inciso V do NRITJRR. 
P. R. I. 
Boa Vista, 05 de julho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047.13.700334-0 - RORAINÓPOLIS/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. JAIME GUZZO JÚNIOR – OAB/RR Nº 330-B 
APELADA: ANA CASSIA BARROS MACUXI 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Rorainópolis, contra sentença 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Rorainópolis, que julgou parcialmente 
procedente o pleito inaugural, condenando o réu ao pagamento de saldo de salários e os depósitos 
referentes ao FGTS, do período de 01/06/2010 À 10/10/2012, estando prescritas as verbas anteriores a 
24/04/2009. 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, 
nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
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adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.725818-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINÍCIUS MOURA MARQUES – OAB/RR Nº 591-P 
APELADA: ADRIANA PATROCÍNIO DE MATOS 
ADVOGADA: DRA. CRISTIANE MONTE SANTANA – OAB/RR Nº 315-B 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente pedido 
relativo a verbas trabalhistas. 
Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou ao pagamento dos valores referentes as férias 
proporcionais com terço constitucional do ano de 2009, férias e terço constitucional integrais quanto aos 
anos de 2010 e 2011 e férias com terço constitucional e décimo terceiro proporcionais referentes ao ano de 
2012. 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Ao menos em parte, merece prosperar o recurso. 
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Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante, 
autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, 
combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado, que reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, 
persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes ao intervalo 
trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição  de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo ao apelado tão 
somente o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.806822-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINÍCIUS MOURA MARQUES – OAB/RR Nº 591-P 
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APELADA: THASSIA DE SOUZA SAMPAIO 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido. 
Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou ao pagamento do saldo do salário, 13º, férias 
vencidas, 1/3 e férias simples. 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Ao menos em parte, merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
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salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno, dou provimento parcial ao recurso, reconhecendo ao apelado tão somente o direito à 
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
Boa Vista, 04/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000834-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CLEUDSON FERNANDES DE OLIVEIRA 
ADVOGADA: DRA. DENYSE DE ASSIS TAJUJÁ – OAB/RR Nº 667 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de 
Competência Residual da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT n°. 
0809427-20.2015.8.23.0010, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, com resolução de 
mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, uma vez que a perícia médica não confirmou que a lesão 
originou-se exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. 
Entendeu o Togado que, "a perícia médica realizada na parte autora não confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Destarte, ante a ausência de 
comprovação da suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito 
autoral". 
Descontente, o apelante aduz que a Seguradora já realizou o pagamento de parte da indenização, fazendo 
crer que a documentação contida na inicial, que também constaram do pedido administrativo, confirmam a 
lesão sofrida pela parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Assegura que a perícia médica realizada em juízo foi feita de forma superficial e que o resultado não condiz 
com a verdade. 
Destaca que a perita, ao afirmar que a lesão não decorreu de acidente de trânsito, prestou informação 
inverídica, em desacerto com o disposto no NCPC. 
Aduz que a tabela de graduação criada pela Lei 11.945/2009, ofende a dignidade humana e não encontra 
respaldo constitucional. 
Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso, julgando-se procedente o pleito autoral. 
Em sede de contrarrazões, a apelada sustenta que não há nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 
e, portanto, requer a confirmação da sentença. 
Vieram os autos conclusos. É o relato necessário.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Em seu recurso, o apelante, traz argumentações que lançam dúvidas sobre o laudo pericial. 
Por força do art. 245 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 
Relativamente ao teor do laudo pericial, as alegações devem ser formuladas na primeira oportunidade em 
que cabe à parte falar nos autos (art. 138, III, § 1º, do CPC).  
O recorrente foi intimado acerca da juntada do laudo pericial, conforme EP n°.72 e deixou escoar in albis o 
prazo assinalado. 
Portanto, as alegações do apelante, que dizem respeito à inveracidade do laudo pericial não merecem 
acolhimento, ante a preclusão. 
Nessa senda, em atenção aos argumentos que lançam dúvidas sobre a imparcialidade da perita nomeada 
pelo juízo, afirmando que em diversos laudos assinados por ela o resultado é sempre o mesmo: resposta 
negativa para a existência de lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 
acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, não merecem guarida. 
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Isso porque, igualmente fundamentado acima, à suspeição do perito, também deve ser alegada na primeira 
oportunidade em que cabe à parte falar nos autos.  
Entretanto, o recorrente foi intimado da nomeação da perita judicial no EP nº.63 e não se insurgiu naquele 
momento.  
Assim, certo se afirmar que ocorreu a preclusão, também, em relação à argumentação quanto à suspeição 
da perita. 
Tal entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência nacional: 
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE PERITO. NULIDADE 
RELATIVA. PRECLUSÃO. 1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada 
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A impugnação da nomeação do perito deve ser 
alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp: 428933 SP 2013/0369617-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2014,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
03/04/2014). 
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS POR 
ADVOGADOS SEM REPASSE À ASSOCIAÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL RECONHECIDA. 
CONDENAÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE 
ATIVA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS PROCURADORES, DANOS MATERIAIS E DANOS 
MORAIS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 
PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não viola o artigo 535 do Código 
de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução 
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo 
integral a controvérsia posta. 2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido quanto à 
legitimidade ativa da ASSEMI, os quais são suficientes para mantê-lo, enseja o não conhecimento do 
recurso, incidindo a Súmula nº 283 do STF. 3. Nos termos da orientação desta Corte, "o julgamento 
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar 
livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" 
(AgRgAREsp 118.086/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 11/5/2012). 4. Para prevalecer a conclusão em 
sentido contrário ao que decidido pelo colegiado estadual, quanto à culpa exclusiva dos advogados 
substabelecidos pelos prejuízos materiais causados à Associação autora e à inexistência de danos morais, 
necessária se faz a revisão do acervo fático dos autos, o que, como cediço, encontra-se inviabilizada nesta 
instância superior pela Súmula nº 7/STJ. 5. A declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da parte 
interessada, devendo ser alegada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar no processo, sob 
pena de preclusão lógica e temporal. Precedentes. 6. Na hipótese, se a parte considerava incorreto o índice 
determinado pelo perito no laudo técnico, deveria ter impugnado sua indicação na primeira oportunidade 
que teve para falar nos autos, o que, como afirmado pelo Tribunal local, deixou de fazer por duas vezes, 
operando-se a preclusão. 7. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior que a análise da proporção em 
que as partes sucumbiram na demanda está obstada no âmbito do especial, por envolver o reexame do 
conjunto fático-probatório da demanda, o que atrai a Sumula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 
1.110.550/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 4/5/2009). 8. 
Recursos especiais não providos." (RESP 201201664722, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, STJ - 
TERCEIRA TURMA, DJE DATA:08/08/2013 ..DTPB:.). Grifo nosso. 
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA 
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 
CORRENTE. SÚMULA 233/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXECUÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
COISA JULGADA. PERCENTUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA 
DÍVIDA COBRADA. APURAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALTERAÇÃO 
EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Quando o Tribunal a quo 
pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos 
suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie não há ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. A 
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nas causas em que não haja condenação, os 
honorários advocatícios devem ser fixados com base nos parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC, consoante 
apreciação equitativa do Juiz, não estando o juiz adstrito aos limites percentuais mínimo e máximo do § 3º 
daquele dispositivo, podendo o quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários 
advocatícios ser alterado se patente seu exagero ou quando fixado de forma irrisória. Precedentes. 3. 
Critérios de fixação dos honorários advocatícios determinados nos autos de execução antecedente em 
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sentença que foi posteriormente reformada pelo Tribunal a quo, tão somente para inverter os ônus da 
sucumbência - sem modificação do percentual de 10% sobre o valor da dívida cobrada -, não podem ser 
alterados em recurso especial nos autos de execução distinta, porquanto a questão encontra-se acobertada 
pela coisa julgada. 4. Conforme o disposto no art. 433 do CPC, assiste às partes, insatisfeitas com a 
conclusão do perito e as respostas aos seus quesitos, o direito de apresentar sua manifestação, por 
intermédio de assistentes técnicos, conquanto façam no prazo legal. 5. Pretensão recursal que esbarra na 
extemporaneidade da impugnação. Impossibilidade de discussão acerca do valor da dívida cobrada, sobre 
o qual incide o percentual a título de honorários advocatícios. 6. Recurso especial não provido". (RESP 
201001107595, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:05/11/2010 ..DTPB:.). Grifo 
nosso. 
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PERITO. INCAPACIDADE TÉCNICA. ALEGAÇÃO 
SUSCITADA APÓS A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. 
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 245 do Código de Processo Civil, a 
declaração de nulidade relativa depende da iniciativa da parte interessada, devendo ser alegada na 
primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. Arguição pelos autores da demanda da incapacidade 
técnica do perito sete meses depois de sua nomeação, após a publicação do laudo pericial que lhes foi 
desfavorável. 3. Manifesta a ocorrência de preclusão lógica e temporal. 4. Precedentes específicos desta 
Corte. 5. Agravo Regimental acolhido, dando-se provimento ao Recurso Especial e restabelecendo-se a 
sentença de improcedência." (AgRg no REsp 234.371?SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21?10?2010, DJe 28?10?2010). 
Do exposto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença 
combatida, nos termos do art. 90, inciso V, do NRITJRR. 
P. R. I. 
Boa Vista, 30 de junho de 2016. 
 
Desª. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.04.098106-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. JOÃO ROBERTO ARAÚJO – FISCAL – OAB/RR Nº 353-P  
APELADOS: SUPERMERCADO BUTEKÃO LTDA E OUTROS 
ADVOGADO: DR. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/RR Nº 372-A  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a execução fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Assevera o apelante que não se cogitaria da inconstitucionalidade do artigo 40 caput, e § 4º, da Lei nº 
6.830/80, sustentando a inexistência do fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido postura 
proativa no que tange ao recebimento do crédito tributário, sendo indispensável perquirir sobre a possível 
inércia da fazenda pública nos autos de origem, pugnando pela reforma da sentença. 
Em contrarrazões, defende o apelado a manutenção da sentença. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso.  
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
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(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas e suspensivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.14.801102-3 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: O MUNICIPIO DE MUCAJAÍ 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRA. JAMILE ALEXANDRA S. SANTIAGO – OAB/RR Nº 987-N 
APELADA: ANTONIA IRENI ALMEIDA OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. TERTULIANO ROSENTHAL FIGUEIREDO – OAB/RR Nº 299-B 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Mucajaí, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Mucajaí, que julgou parcialmente procedente pedido 
relativo a verbas trabalhistas. 
Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 2.897,39, a título de 
verba salarial de dezembro/2012. 
Argumenta o apelante que reconhecida a nulidade da contratação por inobservância ao disposto no art. 37, 
II, § 2º, da Lei maior, sequer se cogitaria de vínculo empregatício, pugnando pela reforma integral do 
decisório singular. 
Houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, 
nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
Constitui entendimento consolidado de nossa jurisprudência, que reconhecida a nulidade da contratação do 
empregado público, persiste o direito do trabalhador tão somente à percepção dos salários concernentes 
ao intervalo trabalhado e ao levantamento do FGTS. 
Sobre o tema, confira-se aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
NULIDADE - ART. 37, II, § 2º, CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS RELATIVOS AO 
INTERVALO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015). 2. Votação unânime." (TJRR, AC 0047.13.800153-3, 
Rel.: Des. Cristóvão Suter - p.: 13/05/16) 
Na mesma direção o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso: 
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"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO 
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem não destoa do posicionamento do STJ segundo o qual a declaração de 
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera 
para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. 
Posicionamento extensível aos trabalhadores temporários. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento". (STJ,  AgRg no REsp 1522014 / MG - Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0062741-
9, Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma, Relator(a): Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada 
TRF 3ª Região) (8315), p.: 10/02/2016) 
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao 
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Contrato por tempo indeterminado e 
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do 
saldo salarial e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial aos casos de 
contratação em caráter temporário pela Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 
06/05/2015) 
Importante registrar que a matéria encontra-se na atualidade pacificada em nossos Tribunais, porquanto 
objeto de Recurso Extraordinário n.º 705.140/RS com repercussão geral perante o Excelso Supremo 
Tribunal Federal: 
"CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: 
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO 
GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 
reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à 
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo 
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas 
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos 
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
desprovido." (STF, Recurso Extraordinário 705.140 Rio Grande Do Sul, PLENÁRIO, Rel.: Ministro Teori 
Zavascki - j.: 28/08/14) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 05/07/2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.828988-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO HONDA S/A 
ADVOGADO: DR. NELSON PASCHOALOTTO – OAB/SP Nº 108911-N 
APELADO: ALCEY SOUZA DE MACEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada por Banco Honda S/A, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível de Competência Residual, que indeferiu a petição inicial e julgou 
extinto o processo sem resolução do mérito. 
Aduz a apelante que seria insustentável o decisum singular, porquanto a determinação de emenda à 
exordial iria de encontro ao melhor direito, pugnando por sua reforma. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, 
nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
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Consta dos autos virtuais, que a apelante foi pessoalmente intimada para emendar a petição inicial, 
deixando escoar in albis o respectivo prazo, ensejando o seu indeferimento. 
Portanto, ausente a emenda e restando observadas as disposições do art. 284 do CPC vigente à época, 
tem-se como claro que não merece reparo a sentença que indefere a exordial, encontrando-se em sintonia 
com a jurisprudência deste Colegiado e do Superior Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL - INICIAL - DEFICIÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - INOBSERVÂNCIA PELA 
PARTE -EXTINÇÃO DO FEITO - ACERTO DO DECISUM SINGULAR - IMPROVIMENTO DO RECURSO" 
(TJRR, AC 0000.14.836900-1, Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter, p.: 30/06/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL - INICIAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - NÃO ATENDIMENTO - EXTINÇÃO DO 
FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO - "O descumprimento, pela parte autora, 
de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do 
processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do Código de 
Processo Civil." (STJ, AgRg no AREsp 814.495/MG, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 
Cueva - p.:11/03/2016)". (TJRR, AC 0010.15.813025-1, Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter, Câmara 
Cível, p.: 15/06/2016) 
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDA À 
INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Não há falar em negativa de 
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a 
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido 
pela parte. 2. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial 
impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da 
regra do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido." (STJ, 
AgRg no AREsp 814.495/MG, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, p.: 11/03/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.04.093328-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE – FISCAL – OAB/RR Nº 190-P  
APELADOS: SANTANA E BATISTA LTDA E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a execução fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Assevera o apelante que não se cogitaria da inconstitucionalidade do artigo 40 caput, e § 4º, da Lei nº 
6.830/80, sustentando a inexistência do fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido postura 
proativa no que tange ao recebimento do crédito tributário, sendo indispensável perquirir sobre a possível 
inércia da fazenda pública nos autos de origem, pugnando pela reforma da sentença. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso.  
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
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não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas e suspensivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.07.157584-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: BIG BAR RESTAURANTE LTDA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Pretende, inicialmente, a declaração de nulidade do decisum, sob o argumento de ausência de 
fundamentação. 
No mérito, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido 
postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não merece prosperar o recurso. 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 
Neste sentido, é a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 
aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
No mérito, igualmente não se justifica o reclame. 
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A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 23/03/2007 e teve o efeito de interromper o 
prazo prescricional. 
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
 Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.07.157456-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADA: A. R. CAVALCANTE DE LUCENA – ME 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Pretende, inicialmente, a declaração de nulidade do decisum, sob o argumento de ausência de 
fundamentação. 
No mérito, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido 
postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não merece prosperar o recurso. 
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 
Neste sentido, é a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
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fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 
aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
No mérito, igualmente não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 20/03/2007 e teve o efeito de interromper o 
prazo prescricional. 
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
 Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.819914-3 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – FISCAL – OAB/RR Nº 464-P 
2ª APELANTE / 1ª APELADA: CMT ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO: DR. THIAGO PIRES DE MELO – OAB/RR Nº 938-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelações Cíveis, interpostas pelo Estado de Roraima e por CMT Engenharia LTDA, 
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública, que suspendeu a 
cobrança das diferenças de alíquota de ICMS de bens adquiridos em outro Estado para fins de utilização 
pela apelada no ramo da construção civil. 
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Argumenta o apelante Estado de Roraima que a sentença não teria aplicado o melhor direito, sendo 
necessária perícia técnica para determinar se o material descrito nos autos foi utilizado nas obras 
mencionadas pela apelada, pugnando pela reforma integral do decisório singular. 
Já a apelante CMT Engenharia LTDA, requer a majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de 
terem sido arbitrados em patamar irrisório. 
Consta a apresentação de contrarrazões por ambas as partes. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar tão somente o recurso do Estado de Roraima. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em sede de recurso repetitivo, que embora as empresas de 
construção civil não estejam sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, devem comprovar o 
emprego dos insumos em obras contratadas em seu âmbito territorial. 
No caso alçado a debate, não restou inconteste que os produtos descritos na nota fiscal acostada aos 
autos foram adquiridos para utilização na obra contratada, limitando-se a apelada CMT Engenharia LTDA a 
acostar cópia de contrato de realização de obra, no qual sequer há descrição dos insumos a serem 
empregados, razão pela qual correta a pretensão do apelante Estado de Roraima quanto à desconstituição 
da sentença. 
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: 
"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
COMPROVAÇÃO QUE AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS SÃO UTILIZADAS COMO INSUMO NA 
ATIVIDADE FIM. ÔNUS DO IMPETRANTE. APELO NÃO PROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento no sentido que as empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais (Súmula 432). 2) No 
caso sub judice, a parte Impetrante não trouxe prova pré-constituída que comprove que as mercadorias 
adquiridas são ou não insumo para utilização em suas obras. 3) A via estreita do mandado de segurança 
não admite dilação probatória, razão pela qual o Impetrante, quando da interposição do remédio 
constitucional, deve juntar prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo por ele 
alegado. Precedente do STF: RE 630499 MS, Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/02/2012. 4) 
Recurso conhecido e não provido." (TJRR - AC 0010.13.723662-5, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva,  p.: 23/06/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS 
MERCADORIAS SERIAM UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.14.828199-0, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 
22/06/2016) 
Assim sendo, face a improcedência da ação, resta prejudicado o pedido de majoração dos honorários 
advocatícios. 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso, invertendo os ônus de sucumbência. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.816442-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – FISCAL – OAB/RR Nº 464-P  
APELADA: CMT ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO: DR. THIAGO PIRES DE MELO – OAB/RR Nº 938-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que suspendeu a cobrança das diferenças de alíquota 
de ICMS de bens adquiridos em outro Estado para fins de utilização pela apelada no ramo da construção 
civil. 
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Argumenta o apelante que a sentença não teria aplicado o melhor direito, sendo necessária perícia técnica 
para determinar se o material descrito nos autos foi utilizado nas obras mencionadas pela apelada, 
pugnando pela reforma integral do decisório singular. 
Em contrarrazões, pugna o apelado pela manutenção da sentença. 
Com vista dos autos, o ilustre representante do Parquet manifestou-se pela ausência de interesse no feito. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em sede de recurso repetitivo, que embora as empresas de 
construção civil não estejam sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, devem comprovar o 
emprego dos insumos em obras contratadas em seu âmbito territorial. 
No caso alçado a debate, não restou inconteste que os produtos descritos na nota fiscal acostada aos 
autos foram adquiridos para utilização na obra contratada, limitando-se a apelada a acostar cópia de 
contrato de realização de obra, no qual sequer há descrição dos insumos a serem empregados, razão pela 
qual correta a pretensão do apelante quanto à desconstituição da sentença. 
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: 
"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
COMPROVAÇÃO QUE AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS SÃO UTILIZADAS COMO INSUMO NA 
ATIVIDADE FIM. ÔNUS DO IMPETRANTE. APELO NÃO PROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento no sentido que as empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais (Súmula 432). 2) No 
caso sub judice, a parte Impetrante não trouxe prova pré-constituída que comprove que as mercadorias 
adquiridas são ou não insumo para utilização em suas obras. 3) A via estreita do mandado de segurança 
não admite dilação probatória, razão pela qual o Impetrante, quando da interposição do remédio 
constitucional, deve juntar prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo por ele 
alegado. Precedente do STF: RE 630499 MS, Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/02/2012. 4) 
Recurso conhecido e não provido." (TJRR - AC 0010.13.723662-5, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva,  p.: 23/06/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS 
MERCADORIAS SERIAM UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.14.828199-0, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 
22/06/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.07.159542-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N 
APELADOS: J. ESTEVES FRANCO DE SOUZA – ME E OUTRO 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Pretende o recorrente, inicialmente, a declaração de nulidade do decisum,  pela ausência de 
fundamentação e ausência de intimação prévia da Fazenda Pública. 
No mérito, afirma não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria assumido postura proativa 
no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não merece prosperar o recurso. 
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Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta no decisum guerreado motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da 
controvérsia. 
Neste sentido a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça: 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 
aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
No que pertine à suposta nulidade por ausência de prévia intimação, não se cogita da tese, na medida que 
não demonstrado qualquer prejuízo: 
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO 
PRESCRICIONAL. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80, ACRESCIDO PELA LEI N. 11.051/04. AUSÊNCIA DE 
PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS 
SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA 
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou 
provimento ao recurso especial confirmando o acórdão a quo que reconheceu a prescrição intercorrente 
mesmo sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, ante a ausência de causa de suspensão ou interrupção do 
prazo prescricional. 3. A matéria em discussão, cujo entendimento encontra-se pacificado nesta Corte, 
entende que, ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia intimação da Fazenda Pública, 
como ocorreu na hipótese dos autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente 
demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado. Precedentes: REsp 1.157.788/MG, 
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2010; 1.005.209/RJ, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/3/2010. 4. Na espécie, conforme registrado pelo Tribunal de 
origem, a exequente, no recurso de apelação, não demonstrou a existência de causa suspensiva ou 
interruptiva de prescrição que impedisse a decretação dessa prejudicial. Portanto, rever esse entendimento, 
demanda análise fático-probatória dos autos, o que é defeso na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
5. Agravo regimental não provido. (ST, AgRg no REsp 1187156/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves - p.: 24/08/2010) 
No mérito, igualmente não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 16/04/2007 e teve o efeito de interromper o 
prazo prescricional. 
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A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
 Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000740-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE – FISCAL – OAB/RR Nº 190-P 
APELADO: HUMBERTO SANTOS DE CAMPOS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição 
intercorrente, extinguiu a Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Em suas razões, afirma o recorrente não ter ocorrido o fenômeno da prescrição, uma vez que teria 
assumido postura proativa no que pertine ao recebimento do crédito tributário, pugnando pela reforma da 
sentença. 
Não houve apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
II - Não se justifica o reclame. 
A decisão que ordena o arquivamento do processo executivo não pode ser utilizada como causa 
suspensiva do prazo prescricional, uma vez que esta Corte de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, 
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 40, § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E § 4º DA LEF. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que "a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva" 
não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do artigo 40 e § 4º da Lei 
de Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente no STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4. Inconstitucionalidade reconhecida" (TJRR - AC 0010.01.018919-8, Des. Euclydes Calil 
Filho, Câmara Única, julg.: 12/12/2012, DJe 19/12/2012)  
Por consequência, a análise de ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no CTN, 
considerando as causas interruptivas do prazo. 
A regra prescricional aplicável ao caso concreto é a prevista caput do artigo 174 do CTN, que assim dispõe: 
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva". 
In casu, a constituição do devedor em mora, por meio da citação da Executada, interrompeu o prazo 
prescricional, conforme o inc. III do parágrafo único do art. 174 do CTN.  
A partir de então, e até a data da prolação da sentença, não ocorreu nenhuma movimentação relevante 
capaz de modificar a situação processual. 
Ademais, este Tribunal já tem decidido pela fluência do lapso prescricional ainda que a Fazenda Pública 
diligencie na localização de bens do devedor sem lograr êxito (AC 0000.15.000169-1; AC 0000.07.160585-
0; AC 0010.01.005237-0; AC 0010.13.715304-4; AC 0010.05.101944-5). 
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Portanto, manifesta a ocorrência da prescrição quanto aos créditos fiscais perseguidos, justificando-se a 
manutenção da sentença, na forma da inequívoca jurisprudência deste Colegiado. 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, V, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao 
recurso. 
Intimem-se. 
Boa Vista, 4 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.14.800978-7 - MUCAJAÍ/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: O MUNICIPIO DE MUCAJAÍ 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRA. JAMILE ALEXANDRA S. SANTIAGO – OAB/RR Nº 987-N 
2ª APELANTE / 1ª APELADA: MARIA LÚCIA SALVIANO DE MACEDO 
ADVOGADOS: DR. BRUNO LÍRIO MOREIRA DA SILVA E OUTRO – OAB/RR Nº 1196-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelações cíveis, apresentadas pelo Município de Mucajaí e por Maria Lucia 
Salviano de Macedo, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de 
Mucajaí, que julgou parcialmente procedente pedido relativo a verbas trabalhistas. 
Insurge-se os apelantes contra a sentença que condenou o Município de Mucajaí ao pagamento do valor 
de R$ 740,41, a título de verba salarial referente a dezembro/2012. 
O apelante Município de Mucajaí requer a reforma da sentença para que seja indicado o valor do desconto 
a título de parcela previdenciária e de imposto de renda, e a concessão da isenção ao pagamento de 
custas. 
Já a apelante Maria Lucia Salviano de Macedo, pugna pela reforma do julgado, com a condenação do 
Município de Mucajaí ao pagamento de indenização por danos morais. 
Houve a apresentação de contrarrazões por Maria Lucia Salviano de Macedo. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merecem prosperar os recursos. 
Da análise às razões recursais do Município de Mucajaí, observa-se que o recurso interposto não comporta 
conhecimento. 
Isso porque, constata-se que o reclame limita-se a alegações genéricas, não enfrentando o que 
efetivamente foi decidido, não expondo o desacerto ou a eventual contrariedade à lei por parte da decisão 
impugnada, tornando impossível o seu conhecimento pelo órgão revisor. 
Nessa direção é o entendimento deste Colegiado: 
"APELAÇÃO CÍVEL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBSERVÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO 
INCONFORMISMO 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a 
impugnação baseada em alegações meramente genéricas de inobservância a requisitos de admissibilidade 
descumpre o princípio da dialeticidade e o dever de alteração especificada do decisório" (STJ, AgRg-REsp 
1.379.030 (2013/0110809-0) 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques - p.: 10.12.2014). 2. 
Descurando o inconformismo de tal regra, tem-se como impossível o seu conhecimento pelo órgão revisor." 
(TJRR, AC 0010.15.820573-1, Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter, p.: 30/06/2016) 
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO §1º DO ART. 1.021 DO NCPC. 
AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA AO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE MULTA NO VALOR 
CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, CONFORME AUTORIZA O ART. 
1.021, § 4º, DO NCPC." (TJRR, AgReg 0000.16.000563-3, Câmara Cível, Rel. Des. Elaine Cristina Bianchi, 
p.: 21/06/2016) 
Quanto ao recurso interposto por Maria Lucia Salviano de Macedo, melhor sorte não lhe assiste. 
Constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante deste 
Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, inciso VIII, 
do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Assim, tratando-se de mero inadimplemento contratual, inexistindo demonstração nos autos de 
constrangimentos sofridos pela parte, doutrina e jurisprudência já firmaram o entendimento de que inexiste 
a figura dos danos morais. 
Colha-se, por oportuno, aresto deste Colegiado e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 
"ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - 
VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS E FGTS - DIREITOS ASSEGURADOS NO ARTIGO 39, § 3º, DA CF/88 
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- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJRR, 
AC 0010.11.906447-4, Câmara Única, Rel. Juiz(a) Conv. Mozarildo Cavalcanti, Câmara Única, p.: 
26/10/2013) 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE 
VIDA. PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL PELA 
PARTE AUTORA. DEMORA NO PAGAMENTO DO PECÚLIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA." (TJRR, AC 0010.11.700070-2, Câmara Única, Rel. Des. Elaine Cristina Bianchi, p.: 26/02/2016) 
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA POR RESCISÃO 
CONTRATUAL C/C DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL  -  MERO  
ABORRECIMENTO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. 
IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. 1.  Os embargos de declaração somente são cabíveis quando 
houver, na sentença  ou  no  acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 
dispõe o artigo 535, do Código de Processo Civil de  1973.  Inexistência,  na espécie, de configuração de 
negativa de prestação jurisdicional. 2.   Tribunal  local  que  afirmou  a  ocorrência  e  mero  dissabor 
decorrente  do  descumprimento  contratual.  As conclusões acerca do mérito  da  demanda  decorreram  
da análise das provas acostadas aos autos,  o  que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do 
julgado  atacado,  razão  pela  qual  novo  enfrentamento da matéria pressupõe,  necessariamente,  o  
ingresso  nos  aspectos  fáticos da demanda,  atividade  cognitiva  esta  a  que  não se presta a via do 
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.  O  simples  inadimplemento  contratual não gera, em 
regra, danos morais,  por  caracterizar  mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia  possível de 
surgir em qualquer relação negocial, sendo fato  comum  e  previsível  na vida social, embora não 
desejável. No caso  em  exame,  não  se  vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável 
essa reparação. "Não  cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no  contexto  de 
meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, 
Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo 
regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp 844.643/PB, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi - p.: 
05/05/2016) 
III - Posto isto, não conheço do recurso interposto pelo Município de Mucajaí, por violação ao princípio da 
dialeticidade e, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno, nego provimento ao recurso interposto por Maria Lucia Salviano de Macedo. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.806510-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – FISCAL – OAB/RR Nº 464-P  
APELADA: FACE ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO: DR. THIAGO PIRES DE MELO – OAB/RR Nº 938-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública, que suspendeu a cobrança das diferenças de alíquota 
de ICMS de bens adquiridos em outro Estado para fins de utilização pela apelada no ramo da construção 
civil. 
Argumenta o apelante que a sentença não teria aplicado o melhor direito, sendo necessária perícia técnica 
para determinar se o material descrito nos autos foi utilizado nas obras mencionadas pela apelada, 
pugnando pela reforma integral do decisório singular. 
Em contrarrazões, pugna o apelado pela manutenção da sentença. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em sede de recurso repetitivo, que embora as empresas de 
construção civil não estejam sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, devem comprovar o 
emprego dos insumos em obras contratadas em seu âmbito territorial. 
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No caso alçado a debate, não restou inconteste que os produtos descritos na nota fiscal acostada aos 
autos foram adquiridos para utilização na obra contratada, limitando-se a apelada a acostar cópia de 
contrato de realização de obra, razão pela qual correta a pretensão do apelante quanto à desconstituição 
da sentença. 
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: 
"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
COMPROVAÇÃO QUE AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS SÃO UTILIZADAS COMO INSUMO NA 
ATIVIDADE FIM. ÔNUS DO IMPETRANTE. APELO NÃO PROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento no sentido que as empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais (Súmula 432). 2) No 
caso sub judice, a parte Impetrante não trouxe prova pré-constituída que comprove que as mercadorias 
adquiridas são ou não insumo para utilização em suas obras. 3) A via estreita do mandado de segurança 
não admite dilação probatória, razão pela qual o Impetrante, quando da interposição do remédio 
constitucional, deve juntar prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo por ele 
alegado. Precedente do STF: RE 630499 MS, Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/02/2012. 4) 
Recurso conhecido e não provido." (TJRR - AC 0010.13.723662-5, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva,  p.: 23/06/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS 
MERCADORIAS SERIAM UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.14.828199-0, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 
22/06/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso. 
Boa Vista, 5 de julho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.16.001066-6 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
PACIENTE: CLEZIO ERVÉSON BORGES MOURA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL RESIDUAL 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
A liminar, em sede de habeas corpus, é medida cautelar excepcional. 
Não me convencem, em princípio, os argumentos da impetração, pois a decisão que converteu a prisão em 
flagrante em preventiva (fls. 07/08) demonstra satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, sendo 
irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis do acusado (STJ, HC 304.264/PR, 5.ª Turma, Rel. 
Min. Gurgel de Faria, j. 02/06/2015, DJe 12/06/2015). 
ISTO POSTO, ausente o fumus boni juris, indefiro o pedido de liminar. 
Oficie-se ao MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Criminal, para que preste informações no prazo de 05 (cinco) 
dias - art. 173, "c", do NRITJRR. 
Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se. 
Boa Vista, 06 de julho de 2016. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001060-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: V. L. S. E OUTROS 
ADVOGADAS: DRA. DENISE CAVALCANTI E OUTRA – OAB/RR Nº 171-B 
AGRAVADA: Y. J. R. DE A. 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
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Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de despacho proferido pelo douto Juízo da 1ª Vara 
de Família, Sucessões, Órfãos e Ausentes da Comarca de Boa Vista (RR), nos autos da ação de guarda 
com pedido liminar nº 0816131-15.2016.8.23.0010, manejada por V. L. S., W. R. A. e Y. J. R. de Araújo, em 
que foi determinada a emenda a inicial para incluir no polo passivo os pais da criança cuja guarda é 
pretendida, como também determinou a designação de audiência de conciliação/mediação para melhor 
apreciação do pedido de tutela de urgência. 
Os fatos apresentados naquela ação são de que a menor Y.R.C.S., filha de Y.E.S. e A.C., teve sua guarda 
de fato dada a avó, Y. J. R. A., a qual, por sua vez, diante das dificuldades que possui para criar a menor, a 
repassou aos outros agravantes, motivo pelo qual requereram a regularização da referida guarda em 
caráter de tutela de urgência.  
No recurso, os agravantes ratificaram os argumentos da petição inicial, afirmando, em resumo, que a 
concessão da guarda provisória não significa destituição do poder familiar, motivo pelo qual requerem a 
suspensão do despacho combatido e que seja concedida a tutela de urgência da guarda provisória da 
menor em favor dos agravantes V.L.S. e W.R.A..  
É o sucinto relato. DECIDO.  
O presente agravo não merece ser conhecido. 
Pois bem. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e 
distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o Relator, no prazo de 
5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 
Com efeito, a teor do disposto no artigo 932,inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso 
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão 
recorrida.  
Neste contexto, em sede de cognição sumária, verifico que a parte Agravante não cumpriu o requisito da 
recorribilidade da decisão. 
Como cediço, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que das decisões interlocutórias caberá agravo 
que versarem sobre:  
I - tutelas provisórias;  
II - mérito do processo;  
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;  
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;  
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;  
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;  
VII - exclusão de litisconsorte;  
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;  
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;  
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;  
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XIII - outros casos expressamente 
referidos em lei.   
(CPC: art. 1.015).  
Todavia, no caso presente, a parte Agravante insurge-se contra despacho de mero expediente, despido de 
caráter decisório, que determinou a emenda da petição inicial e designou audiência de conciliação, ato 
judicial contra o qual não cabe recurso, conforme dispõe o artigo 1.001, do CPC: 
"Art. 1.001 - Dos despachos não cabe recurso". 
Com efeito, o ato questionado pode ferir interesses, mas jamais direitos de qualquer das partes, uma vez 
que não atingiu questão incidentalmente trazida ao conhecimento do Poder Judiciário, sujeita ao recurso de 
agravo.  
Neste sentido: 
"PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESPACHO. DISTINÇÃO. DOUTRINA. AUSÊNCIA 
DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE GRAVAME. ART. 162, §§ 2º E 3º, CPC. RECURSO DESACOLHIDO. I 
- Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 162, CPC,'decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do 
processo, resolve questão incidente e são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, 
de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma'. II - A diferenciação 
entre eles reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são 
pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem 
solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo 
decisório e causa prejuízo às partes. III - O pronunciamento judicial que determina a intimação da parte, 
como no caso, onde inocorre excepcionalidade, é meramente ordinátório e visa impulsionar o feito, sem 
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causar qualquer gravame. (REsp 195.848/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 
julgado em 20.11.2001, DJ 18.02.2002 p. 448). (Sem grifos no original). 
Outrossim, a emenda da inicial e a designação de audiência se mostram salutares para o regular 
desenvolvimento do processo e para apreciação da tutela de urgência. 
Ressalta-se que a irrecorribilidade do ato judicial não pode ser sanada pela parte agravante, motivo pelo 
qual não se aplica o paragrafo único do artigo 932 do CPC.  
Neste ínterim, compreendo que não há como conhecer do presente recurso, por se tratar de mero 
despacho de expediente, desprovido de cunho decisório. 
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, porque manifestamente inadmissível pela 
irrecorribilidade do ato judicial. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 05 de julho de 2016. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001052-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A 
ADVOGADOS: DR. MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA E OUTRA – OAB/MG Nº 63440 
AGRAVADO: JOSUÉ OLIVEIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA – OAB/RR Nº 481 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), nos autos nº 0808355-61.2016.8.23.0010, 
o qual concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos descontos supostamente 
indevidos, da folha de pagamento da parte Autora/Agravada, até decisão final desta lide, ou ulterior 
decisão. 
A decisão agravada ainda fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), pelo descumprimento 
da decisão, até o limite 10 (dez) vezes o valor da causa.  
Aduziu a parte Agravante, em síntese, que o valor arbitrado a título de astreintes está em dissonância com 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorado, sob pena de enriquecimento 
sem causa.  
Afirmou, ainda, que os contratos discutidos na demanda foram devidamente firmados pela parte Agravada, 
não havendo que se falar em invalidade dos mesmos. 
Também sustentou que a manutenção da decisão agravada pode lhe causar lesão grave ou de difícil 
reparação. 
Requereu medida liminar, a fim de que a decisão agravada seja suspensa e, no mérito, o provimento do 
recurso para fins de minoração da multa em execução.  
É o sucinto relato. DECIDO.  
Recebo o presente Agravo e defiro o seu processamento, eis que tempestivo e presentes os demais 
requisitos de admissibilidade. 
Pois bem. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e 
distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o Relator, no prazo de 
5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 
Com efeito, a teor do disposto no artigo 995, parágrafo único, do NCPC, a eficácia da decisão recorrida 
poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano 
grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, os 
tradicionais requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora.  
Todavia, em sede de cognição sumária, verifico que a parte Autora não trouxe argumentos suficientes para 
comprovar a presença dos requisitos supracitados. 
Isso porque, a simples afirmação isolada de que os contratos discutidos na demanda foram devidamente 
firmados pela parte Agravada, não se afigura motivo apeto para demonstrar a probabilidade de provimento 
do recurso. 
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De mais a mais, a existência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação também não restou 
demonstrada, na medida em que a multa diária ainda não incindiu, e, caso incida, poderá ser minorada ou 
rechaçada, caso sua irregularidade seja comprovada.  
Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.015, e seguintes, do Código de Processo Civil, recebo o 
agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sem 
prejuízo de mais detida análise quando do julgamento de mérito. 
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 05 de julho de 2016. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.000344-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
AGRAVADA: MARIANA FREITAS CARVALHO 
ADVOGADO: DR. MARCOS PAIXÃO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 285-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo de nº. 0724561-
50.2013.823.0010, que fixou os honorários periciais em valor acima do estabelecido no convênio firmado 
entre a agravante e este Tribunal (Convênio nº. 05/2015). 
A agravante afirma que a decisão proferida pode causar lesões graves e de difícil reparação. 
Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão e fixar 
os honorários periciais de acordo com o convênio firmado com este Tribunal. 
Dos documentos constantes aos autos, a agravante demonstrou a plausibilidade do direito em decorrência 
da existência do convênio que fixa o valor para a realização da perícia médica nas demandas de cobrança 
de DPVAT. 
E o risco de dano de difícil reparação restou comprovado, uma vez que a produção da prova pericial é 
imprescindível para a solução do litígio. 
Assim, presentes os requisitos para a concessão da medida liminar requerida, defiro o pedido de atribuição 
de efeito suspensivo. 
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). 
Comunique-se o Juízo. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 28 de junho de 2016. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.000934-6 – MUCAJAÍ/RR 
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
AGRAVADA: VENINA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível 
da Comarca de Mucajaí (RR), nos autos da busca e apreensão nº 0800303-16.2016.8.23.0030, em que 
não concedeu o respectivo pedido liminar. 
O agravante propôs a mencionada busca e apreensão, afirmando que não houve o adimplemento da 
parcela nº 54/60 do contrato de financiamento entabulado entre as partes, de modo que o valor antecipado 
de toda sua dívida é de 9.149,22 (nove mil cento e quarenta e nove reais), e, após não haver resposta da 
notificação extrajudicial, atendia os requisitos estabelecidos pelo decreto 911/69. 

SICOJURR - 00052765

oC
U

7/
cZ

C
A

E
0T

8I
oA

G
L2

m
7t

R
bt

6c
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 106/257



No recurso, aduziu a parte Agravante, em síntese, que a declaração de validade da teoria do adimplemento 
substancial prejudica o banco de modo que lesa um direito constituído ao limitar as possibilidades que lhe 
assiste de buscar a satisfação do débito. 
Em seguida, afirma que para a ocorrência do adimplemento substancial é preciso que o devedor comprove 
o pagamento de valor igual ou superior a 90% do valor contratado. 
Ademais, argumenta que o banco busca auferir lucros e não socorrer os clientes que não podem adquirir 
bens a vista, ao passo que, com a notificação extrajudicial já buscou o modo menos gravoso de receber o 
valor devido.  
Pugnou, por fim, pela suspensão liminar da decisão agravada e, no mérito, sua reforma.  
Às fls. 13, este Relator determinou a intimação da parte Agravante para regularizar a petição inicial, no 
prazo de 05 dias, tendo em vista que o presente recurso não contém assinatura original do procurador 
habilitado nos autos. 
Mesmo devidamente intimada, a parte Agravante não regularizou o vício, transcorrendo in albis o prazo 
para se manifestar (fl. 15). 
É o breve relatório. DECIDO. 
É previsão expressa do Novo Código de Processo Civil que deve o Relator negar seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível: 
Art. 932.  Incumbe ao relator: 
(…) 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida; 
No mesmo sentido, é a determinação constante no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima: 
Art.175. Compete ao Relator: 
(...) 
XIV - julgar pedido ou recurso que manifestamente haja perdido objeto, e mandar arquivar ou negar 
seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo ou incabível, ou, ainda, que contrariar a 
jurisprudência predominante do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal, ou quando for evidente a 
incompetência do órgão julgador, (Código de Processo Civil, arts. 532 e 551); (Sem grifos no original). 
No caso em apreço, a petição inicial do presente recurso não contém a assinatura original do procurador 
habilitado nos autos, motivo pelo qual este Relator determinou sua intimação para o saneamento do vício, o 
qual, todavia, não foi corrigido.  
Dessa forma, o recurso em apreço não deve ser conhecido, na medida em que a assinatura digital contida 
na inicial somente tem validade jurídica nos documentos produzidos em forma eletrônica, consoante 
exegese do art. 1º, da MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras 
providências, in verbis: 
Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a 
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de 
suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações 
eletrônicas seguras.(sem grifos no original) 
Ademais, a assinatura digital firmada pelo causídico não possui qualquer elemento identificador ou código 
que possibilite sua autenticação por este Juízo, situação que se evidencia extrema insegura, pois toda e 
qualquer pessoa pode imprimir documento com a respectiva marca/assinatura, sem que se possa confirmar 
sua autenticidade.  
Outrossim, cumpre ressaltar que o simples escaneamento da assinatura do Procurador da parte Agravante 
não tem o condão de suprir sua assinatura original, na medida em que também é passível de falsificação 
por qualquer pessoa que tenha acesso ao material digitalizado/escaneado. 
Quanto ao tema, a jurisprudência do e. STJ já pacificou a controvérsia, acompanhando o entendimento do 
Pretório Excelso, no sentido de entender que a assinatura digitalizada, normalmente feita mediante o 
processo de escaneamento, há "mera chancela eletrônica sem qualquer regulamentação e cuja 
originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de perícia técnica", vejamos: 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE 
AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 1º, § 2º, III, a e b, da Lei 
11.419/2006 E ART. 365 DO CPC. 1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos 
morais, ajuizada em 21.10.2011. Recurso especial concluso ao Gabinete em 07.05.2013. 2. Discussão 
relativa à admissibilidade de recurso especial interposto mediante aposição de assinatura digitalizada dos 
advogados. 3. A comunicação digital transformou o mundo. Redimensionou o fenômeno da globalização, 
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lançando nova dinâmica sobre as relações negociais, que passaram a ocorrer em volume, formato e tempo 
jamais imaginados. 4. Também o Poder Judiciário vem se adequando a essa nova realidade. Com a edição 
da Lei nº 11.419/06, dispondo sobre a informatização do processo judicial, passou a ser admitido o uso de 
meio eletrônico na tramitação de ações, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. 5. No 
âmbito do STJ, houve a virtualização de praticamente todo o seu acervo e a implantação de sistema que 
admite o peticionamento eletrônico, inicialmente regulado pela Resolução n.º 10/2011 e, atualmente, pela 
Resolução n.º 14/2013. 6. Na hipótese da assinatura digitalizada, normalmente feita mediante o processo 
de escaneamento, conforme já consignado pelo Supremo Tribunal Federal, há "mera chancela eletrônica 
sem qualquer regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de perícia técnica". 
7. A reprodução de uma assinatura, por meio do escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada 
na medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original e inserida 
em outros documentos. Não há garantia alguma de autenticidade, portanto. 8. A aplicação do princípio da 
instrumentalidade das formas, invocado pelas recorrentes, deve encontrar limites exatamente no princípio 
da segurança jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos jurisdicionados, 
usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e 
integridade de sua identificação no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra 
peça processual. 9. O disposto art. 365 do CPC não legitima a utilização da assinatura digitalizada para 
interposição de recursos no âmbito desta Corte. 6. Recurso especial não conhecido. 
(STJ - REsp: 1442887 BA 2013/0080078-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
06/05/2014,  T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014) (sem grifos no original) 
Ademais, após ter sido verificado que o presente recurso não estava devidamente assinado, a parte 
Agravante foi intimada para regularizar o feito, em homenagem ao princípio da cooperação, obedecendo ao 
disposto no art. 932, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.  
Todavia, a parte Agravante não regularizou o feito, no prazo determinado por este Juízo, motivo pelo qual o 
não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, porque manifestamente inadmissível. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 04 de julho de 2016. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000709-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ANA CÉLIA GAMA DE SOUZA 
ADVOGADO: DR. TIMÓTEO MARTINS NUNES – OAB/RR Nº 503 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, na qual julgou improcedente o pedido do autor e extinguiu a demanda com resolução de mérito, nos 
termos do art. 269, I do CPC. 
Após proceder com a escalonação do grau da invalidez da vítima, com base no laudo pericial realizado, o 
Togado entendeu que não restou valor a complementar, já que a quantia recebida na via administrativa 
estava em conformidade com a tabela da Lei n°. 6.194/74. 
Descontente o apelante aduz que a Lei 11.945/09 é inconstitucional, pois não pode prever indenização 
proporcional ao grau da lesão; ofensa da lei de regência a direitos fundamentais; explícito favorecimento 
legislativo ao consórcio de seguradoras; que o valor devido é o teto máximo previsto na lei. 
Assegura que tal norma viola a dignidade da pessoa humana, já que em verdade há parcelamento do corpo 
humano. 
Requer ao final que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença de piso, julgando 
totalmente procedente o pleito autoral. 
Em sede de contrarrazões o apelado requer a manutenção da sentença na integralidade. 
Eis o relato necessário. É o relato necessário. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do 
NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
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Isso porque o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
4627/DF, 4350/DF e o Agravo no Recurso Extraordinário 704520/SP, reconheceu a constitucionalidade das 
leis que regulamentam o seguro DPVAT, nos seguintes termos: 
Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela 
Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação 
empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da 
pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (ARE 
704520, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014)  
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS 
PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 
REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS 
CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES 
ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA 
AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E 
URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA 
PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O 
TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL 
INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT 
QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA 
PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS 
MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 
PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O 
DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE 
EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO 
CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 
ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR 
DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER 
COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 
E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º 
DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 
03-12-2014)  
Com efeito, a partir desses julgados, tem-se, definitivamente, que é possível que o pagamento da 
indenização do DPVAT seja realizado proporcionalmente ao grau de invalidez, validando o posicionamento 
pretérito de alguns tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, que já havia, inclusive, sumulado o 
tema, a saber: 
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474 do STJ) 
Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência daquele Sodalício: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ 
PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO 
ADMINISTRATIVO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em situações de invalidez parcial é correta a 
utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT. Interpretação 
do art. 3º, b, da Lei 6.194/74. Precedentes. 2. A questão referente ao pagamento administrativo ter sido 
proporcional ao grau de invalidez do segurado não foi apreciada pelo Tribunal local, tampouco foram 
opostos embargos de declaração a fim de suprir eventual omissão. É entendimento assente neste Superior 
Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento da matéria, ainda que a contrariedade tenha surgido 
no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo 
Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. 
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1369627 SC 2013/0050465-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
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Data de Julgamento: 28/05/2013,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013). Grifo 
nosso. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -  DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA (DPVAT) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 
SEGUIMENTO AO RECLAMO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA 
DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. Aferição do grau de invalidez parcial permanente para fixação da 
indenização referente ao seguro DPVAT. A Segunda Seção, no âmbito de julgamento de recurso especial 
representativo da controvérsia, reafirmou o entendimento cristalizado na Súmula 474/STJ, no sentido de 
que a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser paga de forma proporcional ao grau de 
invalidez parcial permanente do beneficiário (REsp 1.246.432/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22.05.2013, DJe 27.05.2013). Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. 
Tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) ou da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) que estipula os critérios para o cálculo da indenização proporcional. A Segunda Seção, também 
em sede de recurso repetitivo, assentou a validade da utilização da referida tabela para se estabelecer a 
proporcionalidade da indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez permanente apurado, nos 
casos de acidentes ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Medida Provisória 451, de 15 de 
dezembro de 2008 (convertida na Lei 11.945/09) (REsp 1.303.038/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12.03.2014, DJe 19.03.2014). 3.  Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 1317744/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 
30/05/2014). Grifo nosso. 
Assim, verifico que o magistrado a quo, realizou de forma correta o enquadramento das lesões na tabela 
constante no anexo da Lei n°. 6.194/74. 
Ademais, correta a tese do Togado em julgar improcedente o pleito autoral, já que o próprio apelante 
informa, em sua petição inicial, que recebeu na via administrativa quantia correspondente, não havendo 
valor remanescente a ser pago. 
Nesta senda, em outra oportunidade, esta Corte já teceu seu entendimento: 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DAS ADIs N.ºs 4627/DF e 
4350/DF. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ, PARCIAL E/OU PERMANENTE. 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR 
FIXADO CORRETAMENTE NA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. (TJRR - AC 0010.11.704237-3, Rel. 
Des. MAURO CAMPELLO, Câmara Única, julg.: 17/03/2015, DJe 14/04/2015, p. 25).  
APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. 
RECEBIMENTO COMPROVADO E AFIRMADO PELO AUTOR. INDENIZAÇÃO FIXADA 
PROPORCIONALMENTE AO GRAU DE INVALIDEZ. POSSIBILIDADE LEGAL. INTERPRETAÇÃO 
EQUIVOCADA DA TABELA SUSEP. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. 1º APELO DA 
SEGURADORA PROVIDO. 2º APELO DO AUTOR. DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJRR - 
Apelação cível nº 000.15.000557-7 - Relatora: Juíza Convocada Elaine Cristina Bianchi - Data de 
julgamento: 19/05/2015). 
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VALOR INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO 
GRAU DE INVALIDEZ ATESTADO. RECEBIMENTO DE QUANTIA NA VIA ADMINISTRATIVA. FATO 
RECONHECIDO PELO AUTOR. ABATIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO 
REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRR - AC 0010.14.817982-2, Rel. Des. ELAINE CRISTINA 
BIANCHI, Câmara Única, julg.: 19/05/2015, DJe 22/05/2015, p. 25).  
Assim, arrimada na fundamentação acima e, autorizada pelo inciso V do art. 90 do NRITJRR, nego 
provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença objurgada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 30 de junho de 2016. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001026-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
AGRAVADA: CELMA ALVES DA SILVA 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 

SICOJURR - 00052765

oC
U

7/
cZ

C
A

E
0T

8I
oA

G
L2

m
7t

R
bt

6c
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 110/257



I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Banco Bradesco 
Financiamentos S/A, contra decisão proferida em autos de cumprimento de sentença, em trâmite perante a 
1.ª Vara Cível de Competência Residual. 
Aduz o agravante que seria insustentável o decisum singular, porquanto além de supostamente contrariar o 
melhor direito, não teria observado a incoerência entre os cálculos apresentados e o próprio julgado. 
Assevera que tratando-se de cumprimento de sentença, estaria presente o fundado receito de dano 
irreparável ou de difícil reparação, pugnando pelo deferimento da liminar, a fim de suspender bloqueio ou 
levantamento dos valores guerreados. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Justifica-se a concessão da tutela de urgência. 
Os elementos constantes dos autos revelam, em juízo provisório, a relevância da fundamentação. 
Ademais, tratando-se na origem de cumprimento de sentença, frente à possibilidade de levantamento de 
valores, impõe-se a concessão da liminar: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. 
RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. 
PRESENTES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. ESTABELECIMENTO DA 
MARGEM CONSIGNÁVEL. MEDIDA IMPOSITIVA. 1. A concessão de antecipação de tutela constitui meio 
de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação, consoante dispõe o art. 273 do Código 
de Processo Civil, está condicionada à presença da relevância da fundamentação e à possibilidade 
iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verifica-
se a verossimilhança do direito invocado, tendo em vista que a assinatura reproduzida na cédula de crédito 
bancário, em linha de princípio, não condiz com a do autor da ação. Ademais, o contracheque que amparou 
a produção do contrato de cédula de crédito, em tese, também não é igual ao original colacionado aos 
autos. 3. A cobrança de prestações derivadas de contrato fraudulento por si só é capaz de gerar dano 
grave ou de difícil reparação. 4. Agravo de instrumento provido para deferir o pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela para restabelecer a margem consignável do agravante, decotando as prestações do 
contrato discutido na origem, e determinar a instituição financeira que suspenda a exigibilidade de toda e 
qualquer cobrança derivada do contrato sub judice." (TJDFT, 20150020272922AGI, Segunda Turma, Rel.: 
Leila Arlanch - p.: 01/04/2016) 
III - Posto isto, defiro a medida liminar, atribuindo efeito suspensivo à decisão singular, até ulterior 
deliberação. 
Comunique-se ao reitor singular os termos desta decisão, dispensadas as informações. 
Intime-se a agravada para contrarrazões. 
Boa Vista, 28 de junho de 2016. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001007-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
ADVOGADO: DR. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO – OAB/RR Nº 349-A 
AGRAVADA: MARIA NORMELINDA TRINDADE DOS SANTOS 
ADVOGADA: DRA. RENATTA REIS GOMES ALVES – OAB/RR Nº 794  
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar, em ação anulatória de débito, 
arbitrando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso o agravante não suspenda os descontos no 
contracheque da agravada. 
Em síntese, o agravante sustenta que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e 
de difícil reparação ao agravante, uma vez que permite que seja penhorada a quantia requerida pelo 
exequente. 
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento final da ação. 
Em uma análise perfunctória, não vislumbro, neste momento, relevância dos fundamentos ou risco de dano 
irreparável. 
Por isso, indefiro o pedido de atribução de efeito suspensivo ao recurso. 
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo  de 15 dias. 
Boa Vista, 27 de junho de 2016. 
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Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.000877-7 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: S. R. 
ADVOGADA: DRA. DANIELA DA SILVA NOAL – OAB/RR Nº 447-N 
AGRAVADO: C. E. C. DE O. 
ADVOGADO: DR. RÁRISON TATAÍRA DA SILVA – OAB/RR Nº 263  
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra 
decisão que indeferiu o pedido de repetição do exame de DNA. 
O agravante afirma que o material destinado à realização do exame de hematológico foi colhido em locais 
distintos, o que prejudica e inviabiliza a idoneidade do resultado. 
Afirma que o exame hematológico deve ser feito de forma cuidadosa, exatamente, por ser um dos exames 
mais delicados, podendo ocorrer alteração no resultado. 
Alega que o seu material foi colhido em São Paulo, o do agravado no laboratório Santa Rosa (nesta 
capital), e enviado para o laboratório Hermes Pardini (Belo Horizonte), fato que pode causar alteração no 
resultado. 
Sustenta que o agravado não compareceu para a realização do exame hematológico de forma injustificada. 
Por isso, pede a concessão de medida liminar para que seja realizado novo exame hematológico pelo 
laboratório Fleury, na capital de Brasília, ou, não sendo este o entendimento, a atribuição de efeito 
suspensivo ao presente agravo de instrumento, e, ao final, o provimento do agravo para que seja 
possibilitada a produção de outras provas e a realização de uma segunda perícia. 
O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos requisitos necessários para o 
deferimento da medida liminar, bem como para a  concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. 
A prova pericial foi realizada de forma regular, não havendo qualquer elemento que indique erro na coleta 
do material examinado, bem como na inidoneidade dos laboratórios que participaram do exame 
hematológico. 
Também não é possível a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez que a produção de 
prova oral em nada modificará o resultado obtido pelo exame hematológico, não se configurando 
cerceamento de defesa e sim em indeferimento de provas desnecessárias. 
Neste sentido: 
RECURSO ESPECIAL (art. 105, III, "A" DA CRFB) - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 
ALIMENTOS - EXAME DE DNA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE 
DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E DE COLHEITA DE PROVA ORAL. INSURGÊNCIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO CUSTOS LEGIS. 
1. Incidência da súmula 284/STF ante a ausência de indicação de dispositivo legal que preveja a realização 
de exame de DNA por dois técnicos especializados. Ausência de prequestionamento ao art. 10, II, da Lei nº 
6.684/79. 
2. Violação ao art. 330, I, do CPC não evidenciada. Impugnação formal ao laudo pericial. Inexistência, na 
hipótese, de objeção quanto à conclusão pela excludente de paternidade. 
3. Tribunal de origem que à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento 
motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade na hipótese da 
produção de outras provas e da repetição do exame de DNA. Impossibilidade do reenfrentamento do 
acervo fático e probatório dos autos, face o óbice da súmula 7/STJ. 
4. Inaplicabilidade, ademais, do enunciado da súmula 301/STJ. Inexistência de recusa do réu em submeter-
se ao exame de DNA. Perícia realizada que culminou na exclusão da paternidade. 
5. Exame genético pelo método DNA que possui presunção de certeza, não sendo passível de afastamento 
ante alegações desconexas com as provas já constantes dos autos, mormente quando ausente 
impugnação específica e veemente acerca da idoneidade do exame pericial realizado. 
6. Recurso Especial não provido. 
(STJ. REsp 625.831/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 07/03/2013) 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO 
ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REQUERIMENTO DE 
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REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PERICIAL (EXAME DE DNA). DESNECESSIDADE. CONCLUSÃO DAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 
1. No caso em exame, as instâncias ordinárias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre 
convencimento motivado, bem como mediante a análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, 
foram categóricas em julgar improcedentes os pedidos deduzidos pela autora, ora agravante, entendendo 
inexistir falhas ou vícios na perícia realizada, consignando a desnecessidade de realização de novo exame 
de DNA. Impossibilidade de novo enfrentamento do acervo fático e probatório dos autos, em face do óbice 
da Súmula 7/STJ. 
2. "Exame genético pelo método DNA que possui presunção de certeza, não sendo passível de 
afastamento ante alegações desconexas com as provas já constantes dos autos, mormente quando 
ausente impugnação específica e veemente acerca da idoneidade do exame pericial realizado" (REsp 
625.831/SP, Rel. p/ acórdão Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/3/2013). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(STJ. AgRg no AREsp 456.723/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
26/05/2015, DJe 24/06/2015) 
Desta forma, ausente a plausibilidade do direito e o perigo da demora, indefiro os pedidos concessão de 
medida liminar e de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. 
Intime-se o agravado para que se manifeste no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 27 de junho de 2016. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 

SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS, CÂMARA CÍVEL E CÂMARA CRIMINAL. 
BOA VISTA, 11 DE JULHO DE 2016. 

 
GLENN LINHARES VASCONCELOS 

DIRETOR DA SECRETARIA 
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PRESIDÊNCIA 
 

ATOS DO DIA 11 DE JULHO DE 2016 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 

RESOLVE: 
 

N.º 410 - Nomear, em caráter efetivo, a candidata ALINE MELO LOPES, aprovada em 151.º lugar no VI 
Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro de Pessoal 
do Poder Judiciário do Estado de Roraima, em vaga decorrente da posse da servidora KARLA CRISTINA 
DE OLIVEIRA em outro cargo inacumulável, objeto da Portaria n.º 412, de 25.02.2016, publicada no DJE n.º 
5690, de 26.02.2016. 
 

N.º 411 - Nomear, em caráter efetivo, a candidata EIDE PAULYCEIA RODRIGUES MARQUES, aprovada 
em 152.º lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, 
do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima, em vaga decorrente da exoneração do 
servidor CÉZAR DA SILVA CARNEIRO JÚNIOR, objeto do Ato n.º 114, de 04.05.2016, publicado no DJE 
n.º 5734, de 05.05.2016. 
 

N.º 412 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO, aprovado em 
153.º lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do 
Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 

N.º 413 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato PAULO ROBERTO LUZ DA SILVA, aprovado em 154.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 414 - Nomear, em caráter efetivo, a candidata OLIVIA COSTA LIMA RICARTE, aprovada em 155.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 415 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato RAFAEL DE SOUZA CARVALHO, aprovado em 156.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 416 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato EDILSON AGUIAR DOS SANTOS, aprovado em 157.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 417 - Nomear, em caráter efetivo, a candidata RENATA TRAJANO GANDRA, aprovada em 158.º lugar 
no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro de 
Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 418 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato ANDRE CORREA DOS SANTOS, aprovado em 15.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima, em vaga reservada à pessoa com deficiência. 
 
N.º 419 - Nomear, em caráter efetivo, a candidata MICHELLY SIDLA ROCHA SANTOS, aprovada em 159.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 420 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato JOSE EDVAL ANDRADE RIBEIRO, aprovado em 160.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 421 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato VALDECIR CORREIA DE ARAUJO, aprovado em 161.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
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N.º 422 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato ANTONIO ADRIANO LOPES SILVA, aprovado em 162.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 423 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato JADSON INACIO DE SOUZA, aprovado em 163.º lugar 
no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro de 
Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 424 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato VICTOR CHAVES DOS SANTOS, aprovado em 164.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 425 - Nomear, em caráter efetivo, a candidata ZILVA NETA FARIAS LEITAO, aprovada em 165.º lugar 
no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro de 
Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 426 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato EMERSON DIEGO LOURENÇO, aprovado em 166.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 427 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato BEGSON DE LIMA MOURA, aprovado em 167.º lugar no 
VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro de 
Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 428 - Nomear, em caráter efetivo, a candidata OZANIRA PATRICIO DE SOUSA, aprovada em 16.º 
lugar no VI Concurso Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro 
de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima, em vaga reservada à pessoa com deficiência. 
 
N.º 429 - Nomear, em caráter efetivo, o candidato DIEGO DUTRA, aprovado em 168.º lugar no VI Concurso 
Público, para exercer o cargo de Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro de Pessoal do Poder 
Judiciário do Estado de Roraima. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

PORTARIA N.º 1732, DO DIA 11 DE JULHO DE 2016 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
RESOLVE: 
 
Designar a servidora NILSARA MORAES DA SILVA, Técnica Judiciária, para exercer a Função Técnica 
Administrativa de Apoio ao Atendimento à Imprensa, Código TJ/FC-3, do Núcleo de Relações Institucionais, 
a contar de 12.07.2016. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 
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PORTARIA N.º 1733, DO DIA 11 DE JULHO DE 2016 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando o disposto no art. 19 da Lei Complementar Estadual n.º 227/2014; 
 
Considerando o disposto no art. 2.º da Resolução do Tribunal Pleno n.º 49/2014; 
 
Considerando a decisão proferida no EXP-6125/2016 (Sistema Agis), publicada no DJE n.º 5778, de 
11.07.2016, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder gratificação de produtividade, no importe de 30% (trinta por cento) do vencimento inicial dos 
cargos da carreira TJ/NM, aos servidores efetivos FIDELCASTRO DIAS DE ARAÚJO, CARLA ROCHA 
FERNANDES e WESLEY BRUNO RODRIGUES DA SILVA, Técnicos Judiciários, integrantes da Equipe de 
Apoio Itinerante, com efeitos a partir de 11.07.2016. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

PORTARIA N.º 1734, DO DIA 11 DE JULHO DE 2016 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando o disposto nos arts. 23 e 24 da Resolução n.º 44, de 18.09.2013, do Tribunal Pleno, 
publicada no DJE n.º 5117, de 19.09.2013, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1.º Constituir Comissão para realização do X Concurso de Remoção de servidores do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima. 
 
Art. 2.º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a referida Comissão: 
 

NOME CARGO FUNÇÃO 

Herberth Wendel Francelino Catarina Secretário de Gestão de Pessoas Presidente 

Greci Mara Souza de Oliveira Assessor Jurídico de 2º Grau da Presidência Membro 

Kelvem Márcio Melo de Almeida 
Diretor de Secretaria da Corregedoria Geral de 
Justiça 

Membro 

Robério da Silva Subsecretário de Movimentação de Pessoal Membro 

Lincoln Oliveira da Silva Subsecretário de Acompanhamento de Pessoal Membro 

 
Art. 3.º Nos casos de afastamentos do Presidente, o servidor designado para responder pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas presidirá a mencionada Comissão. 
 
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
ALMIRO PADILHA 

Presidente 
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PORTARIA N.º 1735, DO DIA 11 DE JULHO DE 2016 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando o Procedimento Administrativo n.º 2014/5661, 
 
RESOLVE: 
 
Designar a servidora VERA LUCIA WANDERLEY MENDES, Analista Judiciária - Pedagogia, para servir, 
uma vez por semana, na Sala de Depoimento Especial, a partir de 11.07.2016, até ulterior deliberação, sem 
prejuízo de suas atribuições junto à Coordenadoria da Infância e da Juventude. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

PORTARIAS DO DIA 08 DE JULHO DE 2016 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 1719 - Designar a Dr.ª BRUNA GUIMARÃES FIALHO ZAGALLO, Juíza de Direito titular da Comarca 
de Bonfim, para, cumulativamente, responder pela 1.ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, 
no período de 11 a 19.07.2016, em virtude de férias da titular. 
 
N.º 1729 - Suspender, a contar de 08.07.2016, a gratificação de produtividade da servidora ALDENEIDE 
NUNES DE SOUSA, Técnica Judiciária, concedida por meio da Portaria n.º 1494, de 04.11.2014, publicada 
no DJE n.º 5386, de 05.11.2014. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se.  
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

SICOJURR - 00052781

C
N

O
q9

cr
p3

C
ez

qg
X

oG
H

nq
W

04
X

Y
/I=

P
re

si
dê

nc
ia

 -
 T

JR
R

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 117/257



GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Expediente de 11/07/2016 
 
Presidência 

Agis Exp nº. 4308/2016 

Origem: 4ª Vara Cível de Competência Residual 

Assunto: Ajuda de Custo 

DECISÃO 

Trata-se de pedido de reconsideração interposto pelo ex servidor Bruno Francisco Bezerra Cruz, 
requerendo a conversão do ato que o exonerou, a pedido, do cargo de técnico judiciário deste TJRR (Ato 
nº. 007 de 13/01/2016) para “vacância por posse em outro cargo inacumulável”, à luz do art. 31, VI, da Lei 
Complementar 053/2001. 

Juntou a Portaria de nomeação no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa no Tribunal Regional 
Eleitoral, bem como documentos referentes a casos de 

vacância elaborados pela Coordenação Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das 

Normas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, ainda, pela Secretaria de Recursos 
Humanos (anexos à mov.01). 

Em instrução, a Chefe da Seção de Admissão e Desenvolvimento de Pessoal informou que o Requerente 
exerceu o cargo de Técnico Judiciário nesta Corte, tendo tomado posse e entrado em exercício no dia 
29.07.2013. Posteriormente, solicitou exoneração a contar de 16.12.2015, o que fora deferido conforme 
Ato Presidencial n.º 07/2016, publicado no DJE nº 5663 de 14.01.2016. Consta também que, quando de 
sua exoneração, não era estável no cargo, visto que completaria os 03 (três) anos de efetivo exercício no 
dia 29.07.2016 (mov.03)  

Por sua vez, o Secretário da SGP sugere o deferimento, acolhendo o parecer jurídico da Assessoria, em 
que consta a ressalva de que “(...) o servidor não poderá ser reconduzido ao cargo exercido nesta Corte, 
tendo em vista que para a aplicação desse instituto a lei impõe de forma expressa a verificação da 
estabilidade, o que não ocorreu em virtude da 

ausência do interregno temporal” (mov.08).  

Por conseguinte, o Secretário da SG se manifesta no mesmo sentido, “(...) vez que não há dispositivo legal 
que exija estabilidade em cargo anterior para a concessão da vacância em virtude de posse em cargo 
inacumulável” (mov.10). 

É o relato. Decido. 

Preliminarmente, observa-se que este Pedido de Reconsideração não observou os requisitos previstos 
para sua interposição, previstos nos arts. 99-101 da LCE nº. 418/2004. Entretanto, com amparo no direito 
de petição, disposto no art. 5º. XXXIV, a, da CF, bem como em posicionamentos adotados anteriormente, 
passo a analisá-lo. 

  

O Requerente postulou sua exoneração por meio do expediente agis. 15308/2015, o que foi deferido a 
contar de 16.12.2015. Neste requerimento, pugna pela conversão desse ato, sob o fundamento de que, 
“(...) apesar de não ter concluído o estágio probatório, lhe é garantido por lei o direito de requerer vacância 
em virtude de posse em outro cargo inacumulável, embora o mesmo direito não se visualize quanto à 
recondução ao cargo de Técnico Judiciário”. 

As modalidades de vacância de cargo público estão previstas no art. 31 da LCE nº. 053/2001, quais sejam: 

DA VACÂNCIA 

Art. 3 1. (...) 

I - exoneração; 

II - demissão; 
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III - promoção; 

IV - readaptação; 

V - aposentadoria; 

VI - posse em outro cargo inacumulável; 

VII - falecimento. 

Observa-se que a vacância é gênero do qual se derivam a exoneração e aquela decorrente de posse em 
outro cargo inacumulável. A respeito da diferenciação entre ambos os institutos, evitando tautologia, trago 
à baila o bem elaborado parecer jurídico da Assessoria da SGP, que o utilizo como razão de decidir: 

15. Destarte, insta salientar que esta espécie de vacância constitui-se como sendo o desligamento de 
cargo público efetivo, com a geração de vaga, que possibilita o servidor aprovado em concurso público ser 
nomeado para outro cargo inacumulável, independentemente da esfera de poder, e sem que haja o 
rompimento da relação jurídica com o ente onde o servidor se encontra inicialmente lotado. Obviamente, 
se não se verifica o rompimento da relação jurídica, devem ser preservados todos os direitos 
personalíssimos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, como as férias já adquiridas e o tempo 
de contribuição. 

16. A exoneração por sua vez é forma de vacância com a consequente extinção do vínculo do servidor 
com ente em que se encontra lotado. Logo, o que diferencia a vacância por exoneração da vacância por 
posse em cargo inacumulável é a solução de continuidade do tempo 

de serviço público, existente somente na primeira hipótese. 

17. Nesse contexto, se de um lado a posse em outro cargo inacumulável resguarda a vinculação jurídica 
do servidor público durante o processo de transição para o novo cargo de provimento efetivo, 
descaracterizando a figura da acumulação ilícita de cargos públicos, de outro lado a exoneração é o 
desligamento definitivo do servidor público. 

18. Outra diferença apontada pela doutrina é a possibilidade de recondução do servidor. 

Nesse aspecto importa distinguir o servidor estável do não estável quando ele toma posse em outro cargo 
público inacumulável, a fim de aferir se terá ele direito a eventual recondução, prevista no art. 26 da LCE 
n.º 053/2001; por conseguinte, não é acertada a interpretação de que, não sendo o servidor público 
estável, terá de pedir exoneração do cargo que exerce para poder tomar posse em outro inacumulável. 

19. Não obstante tal interpretação, não se poder negar que o principal benefício decorrente da vacância 
em virtude de posse em cargo inacumulável é a possibilidade de recondução ao cargo anteriormente 
ocupado e esta sim, necessita da estabilidade. 

20. Prevendo a possibilidade de que os servidores não lograssem êxito no ingresso de outros cargos 
públicos, o legislador os assegurou o retorno, mediante recondução, ao cargo ocupado anteriormente, 
bastando atender os requisitos e hipóteses expressos em norma, que no 

caso dos servidores desta Corte é a LCE n.º 053/2001, que assim prescreve: (...) 

21. Depreende-se da norma transcrita que a recondução exige que o servidor seja estável no cargo, bem 
como impõe que a recondução decorra das hipóteses de inabilitação em estágio probatório relativo a outro 
cargo ou reintegração do anterior ocupante. 

22. Vê-se que o próprio Legislador cuidou de garantir a possibilidade do retorno de servidores experientes, 
visto que foram aprovados em estágio probatório e conhecem o trabalho que executam, mantendo-se na 
administração pública. Entretanto, essa recondução a pedido só pode ser exercida durante o período do 
estágio probatório, após isso, cessam os efeitos do pedido de vacância1. 

23. Com efeito, não resta dúvida de que o requerente não poderá ser reconduzido ao cargo desta Corte, 
uma vez que ainda não decorreu o lapso temporal necessário para a declaração de sua estabilidade. 

24. Contudo, o que ele pretende não é a recondução, pois no próprio requerimento ele manifesta o seu 
conhecimento quanto à ausência de direito a tal instituto, sua finalidade é apenas a conversão da 
modalidade de sua vacância, de exoneração para vacância por posse em cargo inacumulável e, dessa 
forma, manter seu vínculo com esta Corte, mesmo que de forma precária, nos termos do art. 31, VI, da 
LCE n.º 053/2001. 
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25. A justificativa apresentada para o pleito é salvaguardar direitos. Nesse jaez, convém mencionar que os 
efeitos da vacância de cargo público constituem temática que ainda apresenta entendimentos dissonantes 
na doutrina e jurisprudência brasileiras, possivelmente pelo fato de as leis estatutárias regedoras dos 
regimes jurídicos do servidor público no País não estabelecerem os seus efeitos jurídicos de forma 
expressa. 

26. Isso resulta em decisões administrativas muitas vezes díspares entre os vários órgãos e entidades da 
Administração Pública, que geralmente conferem interpretação bastante restrita a tais efeitos, ancoradas 
em manuais internos, notas técnicas, pareceres normativos etc., ou seja, em atos normativos de natureza 
infralegal.1 2ª Turma, MS nº 24.543/DF, Relator Ministro Carlos Velloso. 

27. O assunto merece uma análise mais acurada porque envolve situações comuns no serviço público, em 
que, imbuídos pelo espírito desafiador ou com vistas a melhores condições remuneratórias e de trabalho, 
servidores públicos, muitas vezes já estáveis, logram êxito em outros concursos públicos, passando a ser 
investidos em novos cargos nas mesmas ou diferentes esferas da Administração Pública. 

28. Assim, é oportuno salientar que o tema já foi objeto de manifestação desta Corte de Justiça no 
Procedimento Administrativo nº 21385/2014, onde a Presidência acolheu a sugestão do Secretário-Geral e 
indeferiu o pedido de anulação da exoneração, bem como o de declaração de vacância em virtude de 
posse em cargo inacumulável. 

29. Cito o julgado: 

Presidência 

Procedimento Administrativo nº. 21.385/2014 

Origem: Raphael Phillipe Alvarenga Perdiz, Agente de Proteção – Vara da Infância 

Assunto: Exoneração 

DECISÃO 

1. Acolho a manifestação da SG (fls. 50-52) e indefiro o pedido de anulação da exoneração, bem como o 
de declaração de vacância. 

2. Esclareço que o retorno do Requerente ao cargo anterior poderá ser feito mediante 

recondução, na forma sugerida pela Secretaria Geral. 

3. Publique-se e arquive-se. 

Boa Vista, 20 de julho de 2015. 

Des. ALMIRO PADILHA 

30. Da leitura daquele procedimento, depreende-se que o indeferimento teve dentre as suas motivações a 
desnecessidade de anulação da exoneração, para que o fim almejado pelo requerente fosse atingido, qual 
seja, a recondução ao cargo anterior, e isso ocorre com base no entendimento da Advocacia Geral da 
União no sentido de possibilitar a recondução ainda que a vacância tenha decorrido de exoneração. (...) 

35. Pelo exposto, em que pese posicionamentos em sentido contrário que podem ser verificados em outros 
tribunais e, além disso, esta Corte ter indeferido o pedido de anulação da exoneração no Procedimento 
Administrativo nº 21385/2014, considerando os julgados apresentados, as manifestações administrativas 
apontadas pelo requerente, bem como a LCE nº 053/2001 não impor para a concessão da vacância em 
virtude de posse em cargo inacumulável a 

necessidade de estabilidade no cargo anterior e, ainda, a verificação de continuidade no serviço público 
pelo requerente e o fato de não ser permitido ao interprete restringir quando o legislador não o fez, caso o 
pleito de reconsideração seja recebido como novo pedido, repetindo o 

posicionamento adotado no Procedimento Administrativo nº 1595/2009, sugiro o seu deferimento. 

36. No caso de acolhimento da sugestão, ressalto que o servidor não poderá ser reconduzido ao cargo 
exercido nesta Corte, tendo em vista que para a aplicação desse instituto a lei impõe de forma expressa a 
verificação da estabilidade, o que não ocorreu em virtude da ausência do interregno temporal. 

Este é o Parecer, o qual submeto à apreciação superior e à autoridade competente. 

Boa Vista-RR, 13 de maio de 2016. 
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Yane Nogueira Severo Gameiro 

Assessora Jurídica II 

Nota-se, portanto, que a LCE nº. 053/2001 não vincula a concessão da vacância em virtude de posse em 
cargo inacumulável à estabilidade no cargo anterior. Inclusive, o Requerente deixou claro em seu pedido 
que objetiva salvaguardar direitos alheios a sua recondução, por estar ciente de isso não lhe ser devido. 

Essa questão da impossibilidade da recondução resta amplamente averberada no retro parecer, sob a qual 
não há qualquer razão de discussão no presente expediente, tendo em vista que um dos requisitos 
fundamentais a sua concessão (ESTABILIDADE NO CARGO DESTE TJRR) não está presente. Inclusive, 
esse é o ponto que diferencia totalmente do caso analisado no PA 21385/2014. 

Ademais, não vislumbro claramente qualquer prejuízo ou mesmo prováveis concessões de direitos a 
serem percebidos pelo Requerente neste Tribunal, em sendo o ato exoneratório convertido, como ele 
requer. 

Por essas razões, defiro o pedido de Bruno Francisco Bezerra Cruz, para converter o ato de exoneração 
(Ato nº 007 de 13/01/2016, publicado no DJE 5663 do dia seguinte) em vacância por posse em cargo 
inacumulável (art. 31, VI, da LCE nº. 053/2001).     

Publique-se.  

Após, à SGP para as providências pertinentes. 

Boa Vista, 11 de julho de 2016. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

PRESIDÊNCIA 

AGIS nº 6756/2016 

Origem: Seção de Admissão e Desenvolvimento 

Assunto: PA de estabilidade - JUL/16 - ADRIANO DA S ILVA ARAUJO e outros 

DECISÃO 

 Trata-se de pedido de homologação das avaliações de desempenho do(s) servidor(es) descrito(s) abaixo 
para fins de aquisição de estabilidade no serviço público, com a correspondente aplicação da 1ª 
progressão funcional, do nível I para o nível II, nos termos dos arts. 20, § 1º e 21 da LCE n.º 053/2001 e 
art. 12, § 1º, primeira parte, c/c art. 13 parágrafo único da LCE n.º 227/2014, dos seguintes servidores: 

  

NOME CARGO EFETIVO 
EXERCÍCIOESTABILIDADE APLIC. DE 

PROGRESSÃO

ADRIANO DA 
SILVA 
ARAUJO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

ANDRE FILIPE 
OLIVEIRA 
SILVA 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

APOLO DE 
ARAUJO 
MACEDO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

CÁSSIA 
REGINA 
ZAMBONIM 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 11.07.2013 11.07.2016 12.07.2016 
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DIANE SOUZA 
DOS SANTOS 

ANALISTA 
JUDICIÁRIO - 
ADMINISTRAÇÃO 

29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

FELIPE DIOGO 
QUEIROZ DE 
ARAÚJO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

FERNANDA 
LARISSA 
SOARES 
BRAGA 
CANTANHEDE 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

FRANCINALDO 
DE OLIVEIRA 
SOARES 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

IGOR 
FABRÍCIO 
GOMES 
DOURADO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

KAROLINE 
BARBOSA DE 
OLIVEIRA 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

LELLYS 
SANTIAGO 
LELIS 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

LUAN DE 
ARAUJO 
PINHO 

ANALISTA 
JUDICIÁRIO - 
CONTABILIDADE 

29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

LUMARK 
GOMES 
FARIAS ALVES 
MAIA 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

MARICIA DE 
MACEDO 
MORY KUROKI 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

RAYANDRA 
MARIA 
CARVALHO 
SANTIAGO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO29.07.2013 29.07.2016 30.07.2016 

TAINAH 
WESTIN DE 
CAMARGO 
MOTA 

ANALISTA 
JUDICIÁRIO - 
ADMINISTRAÇÃO 

11.07.2013 11.07.2016 12.07.2016 

  

 Após a competente instrução, o presente feito foi encaminhado para esta Presidência para Apreciação. 

Decido. 

Considerando as notas das avaliações constantes no presente expediente, o lapso temporal necessário 
para a declaração de estabilidade no serviço público e o cumprimento dos requisitos para a declaração de 
estabilidade, bem como os servidores não terem sido penalizados nos últimos 12 (doze) meses, conforme 
os dispositivos legais mencionados Secretário da SGP,  homologo a avaliação do estágio probatório e 
determino a publicação de Portaria declarando a estabilidade e concedendo a Progressão Funcional aos 
servidores listados nesta decisão, contando-se os efeitos a partir do dia subsequente ao cumprimento dos 
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03 anos exigidos, nos termos no artigo 21 da LCE n.º 053/2001 c/c o § 1.º do art. 12, primeira parte e o 
parágrafo único do art.13 da LCE n.º 227/2014. 

Encaminhe-se o feito à Secretaria de Gestão de Pessoas para providências. 

Publique-se. 

 Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

ALMIRO PADILHA  

Presidente TJ/RR 

PRESIDÊNCIA 

AGIS nº 1382/2016 

Origem: VALDENILDO DOS SANTOS  

Assunto: Suspensão das consignações existentes em s eu nome em favor do Banco Cruzeiro do Sul  

DECISÃO 

Trata-se de solicitação do servidor Valdenildo dos Santos , solicitando a interrupção das consignações 
existentes em sua folha de pagamento, em favor do Banco Cruzeiro do Sul, bem como a liberação da 
margem consignável, considerando as Decisões proferidas no Procedimento Administrativo n° 
14.416/2013 e Agis Exp. N° 14795/2015. 

O Chefe da Seção de Administração de Folha de Pagamento informou que o requerente possui duas 
consignações em sua folha de pagamento em favor do Branco Cruzeiro do Sul, com as parcelas 
suspensas desde a folha mensal de dezembro/2010, com base no Oficio Cartório n.° 585/10. 

O requerente, mediante aditamento, juntou cópia da Sentença proferida nos autos do processo n.º 
010.2010.914.507-7 (mov.63/67) que em síntese definiu “Os valores deverão ser recalculados pela referida 
instituição bancária ofertando ao requerente nova consignação em folha, com prazo de vencimento 
estipulado em comum acordo com o autor, abatidos os valores consignados a serem levantados pela ré, 
referida instituição bancária, compensando no recalculo, com os valores pagos indevidamente, a saber: 
tarifa de abertura de crédito ou cadastro, cobrança de pagamentos a terceiros, boletos bancários e registro 
de contrato, calculados em dobro do valor pagos e corrigidos pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, 
usque art. 42,§ único do CDC”. 

Houve manifestação da SGP e SG (mov. 81/91). 

É o breve relato. 

A previsão legal para as consignações encontra-se estabelecida no parágrafo único do art. 41 da LCE n.º 
053/2001, o qual permite que "mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida 
em regulamento". 

No âmbito desta Corte, as consignações encontram-se regulamentadas pela Portaria da Presidência n.º 
978/2010 e, quanto ao Banco Cruzeiro do Sul, pelo Acordo Nº 001/2009. Impende esclarecer que as 
consignações referentes a empréstimos são enquadradas como consignações facultativas, nos termos do 
art. 4º, inciso VI, da Portaria supramencionada. 

Assim, consoante previsão contida nos arts. 13, §2º, 18, §§ 2º e 3º e 22, § 2º, desta Portaria, as 
consignações facultativas poderão ser suspensas, sendo que a norma impõe requisitos para adoção desta 
medida, sendo eles: o não encaminhamento ao TJRR dos dados relativos aos descontos a serem 
consignados, se houver consignação compulsória que venha a exigir a suspensão das facultativas, ou em 
caso de suspeita de ocorrência das faltas previstas no art. 22. 

Importa salientar que o § 3.º do art. 18 assevera que, nos casos de suspensão de consignação facultativa, 
o respectivo saldo de margem consignável não poderá ser utilizado para novas consignações antes da 
regularização das suspensas. (grifei) 

Vale lembrar que em pedido semelhante, interposto por intermédio do Procedimento Administrativo nº 
1292/2016, a Presidência desta Corte indeferiu a liberação da margem consignável, em virtude de a 
questão estar judicializada e a imprescindibilidade de prestigiar-se a segurança jurídica, haja vista a 
necessidade de evitar-se a interferência na atividade jurisdicional do Estado e afastar o risco de decisões 
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conflitantes. Contudo, na situação em apreço, foi apresentada a certidão de trânsito em julgado da 
sentença com resolução do mérito. 

Neste prisma o Conselho Nacional de Justiça veda a apreciação pela Administração Pública de questões 
já judicializadas. 

Neste sentido: 

Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo. Concurso Público. Deficiente físico. – 
“Não cabe a intervenção do CNJ em questão judicializ ada anteriormente. Ainda que o recorrente 
consiga trazer sua questão por meio de nova causa d e pedir, verifica-se que a questão de fundo é a 
mesma levada na via judicial não cabendo nova análi se por este Conselho. É certo que 
irregularidades no edital no tocante ao Ato 01/02 não foram comprovadas. Questão meramente individual. 
Recurso Administrativo a que se nega provimento” (CNJ – PCA 20081000009320 – Rel. Cons. Marcelo 
Nobre – 71ª Sessão – j. 07.10.2008 – DJU 24.10.2008). 

 Matéria “sub judice”. Portaria 132/2007. Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Atos notariais. 
Mandado de segurança. Reapreciação. CNJ. Inviabilidade. – “Se a questão submetida a Procedimento 
de Controle Administrativo já se acha confiada à so lução judicial, em ações propostas pelo próprio 
requerente, não cabe ao CNJ, que é órgão administra tivo, imiscuir-se nessa esfera ” (CNJ – PCA 
200810000012986 – Rel. Cons. Min. João Oreste Dalazen – 67ª Sessão – j. 12.08.2008 – DJU 
01.09.2008). 

In casu, Valdenildo dos Santos , postula pela interrupção das consignações existentes em sua folha de 
pagamento, em favor do Banco Cruzeiro do Sul, bem como a liberação da margem consignável, na 
situação fática, judicialmente, foi consignada a suspensão do desconto em folha de pagamento, de forma 
que as parcelas estão suspensas desde a folha mensal de dezembro/2010. 

Diante do exposto, considerando que o pedido de interrupção das consignações  em favor do Banco 
Cruzeiro do Sul encontra-se judicializado e já transitado em julgado, indefiro a solicitação por entender que 
o Requerente carece de interesse de agir nesta esfera administrativa. 

No entanto, em relação ao pedido de liberação da margem consignável, percebi que o pagamento do 
empréstimo foi feito via consignação em folha, conforme autorizado pelo Servidor. Contudo, o Magistrado, 
no processo judicial, ao determinar a consignação das parcelas em juízo, modificou a forma de pagamento 
do empréstimo, desaparecendo, assim, a possibilidade/necessidade da consignação em folha. Ou seja, a 
partir da decisão judicial para a consignação em juízo, acabou a consignação em folha de pagamento e, 
consequentemente, a margem deve ser liberada. Razão pela qual, defiro tal pedido. 

Publique-se. 

Após, à SGP para notificar a instituição bancária consignatária, corroborando com os ditames do art. 21 da 
Portaria n° 978/2010. 

Boa Vista, 11 de julho de 2016. 

ALMIRO PADILHA  
Presidente TJ/RR 

 
Presidência 
Procedimento Administrativo nº. 658/2016 
Origem: Secretaria de Gestão de Pessoas 
Assunto: Verificar a existência e a legalidade de a cúmulo de cargos/funções públicas pelo servidor 
M.A.N.M. 
 

DECISÃO 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Roraima notificou este Tribunal de Justiça a tomar as providências em 
relação à possível acúmulo ilegal de cargos públicos dos servidores que indica. Este procedimento 
administrativo sem natureza disciplinar  foi instaurado para análise inicial de uma das situações. 

A Secretaria de Gestão de Pessoas constatou que o servidor em questão ocupava um cargo neste 
Tribunal e comissionado na Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, sendo que este 
findou em 19/01/2016 (fl.66), e sugeriu o arquivamento (fls. 73-75). O Núcleo de Controle Interno informou 
que tomou as medidas necessárias para resposta ao TCE/RR (fl.77). 
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Decido. 

Acolho a manifestação da SGP e acrescento que a opção por um dos cargos acumulados indevidamente 
(e desligamento do outro) até o fim do prazo de defesa no processo administrativo disciplinar (§ 5º. do art. 
127 da LCE nº. 53/2001) descaracteriza a ilicitude e, consequentemente, retira a má-fé, inclusive para a 
configuração de eventual improbidade administrativa. Eis o dispositivo mencionado: 

“§ 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que 
se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.” 

A respeito disso, Mauro Roberto Gomes de Matos, comentando o § 5º. do art. 133 da LF nº. 8.112/1990 
(que possui redação idêntica ao § 5º. do art. 127 da LCE nº. 53/2001), ensina: 

“Ao optar, na forma da lei, por um dos vínculos públicos, o servidor público descaracteriza a ilicitude de sua 
acumulação de cargos, operando-se efeitos retroativos ao seu ato. 

Isso porque a tempestiva opção do servidor público é um direito, que possui o objetivo de sanar a ilicitude 
no acúmulo irregular de vínculos públicos, quando o mesmo toma ciência oficial de que está em situação 
irregular” (Lei nº. 8.112/90 Interpretada e Comentada, 5ª. ed., 2010, p. 869). 

E complementa: 

“O direito de opção feito tempestivamente, na forma da lei, retira o elemento subjetivo dos tipos descritos 
na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº. 8.429/92), — arts. 9º., 10 e 11 —, que para se configurarem 
exigem a prática de um ato de má-fé (doloso) por parte do agente público” (mesma obra citada, p. 870). 

Por essas razões,  determino o arquivamento deste feito. 

Publique-se. 

Boa Vista, 11 de julho de 2016. 

ALMIRO PADILHA  
Presidente 

 
Procedimento Administrativo n.º 662/2016 
Origem: Secretaria de Gestão de Pessoas 
Assunto: Analisar a compatibilidade de horários nos  cargos/ funções acumuladas pela servidora 
P.A.M. 

 
DECISÃO 

 

Trata-se de documento originado com base na Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Roraima, nos meses de abril e maio de 2015, cujo objeto é examinar a regularidade da acumulação de 
cargos, funções e empregos públicos no Estado e nos Municípios de Roraima. Verificou-se que a servidora 
em referência acumulava cargos neste Tribunal e na Universidade Estadual de Roraima. 

O presente procedimento não tem natureza de processo administrativo discipl inar e foi instaurado 
para analisar uma das situações apontadas, individualmente. 

O órgão fiscalizador expediu Mandado de Intimação nº 517/2016, determinando que este Poder Judiciário 
encaminhasse, no prazo de 90 dias, informações/documentos e comprovações de providências para as 
questões indicadas no Relatório de Auditória. 

Foi juntado o ofício nº 570/16 GAB/REITORIA/UERR contendo informações referentes ao vínculo da 
servidora com a Universidade Estadual de Roraima, bem como cópias dos documentos admissionais às 
fls. 47 e 55. 

A servidora possui carga horária de 30 horas semanais e no momento encontra-se em gozo de licença 
para tratar de interesse particular, pelo período de 25/04/2016 até 24/04/2019. 

Os Secretários da SGP e SG manifestaram-se às fls.62/63. 

É o suficiente a relatar. Decido. 

Inicialmente destaco que o presente procedimento foi instaurado para analisar, minunciosamente, um dos 
possíveis casos de acumulação ilegal de cargos, apontados na Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Roraima. 
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Ressalto que o requisito para o exercício do cargo ocupado pela servidora neste Tribunal é possuir Ensino 
Superior completo na área de especialidade, conforme se verifica na LCE Nº 227/2014, anexo H. 

Consoante informação da UERR, a servidora pertence ao quadro efetivo daquela Instituição de Ensino 
desde 09 de janeiro de 2014, exercendo o cargo de Professora Mestre, com carga horária de 40 horas 
semanais. 

Sobre o tema, a Magna Carta de 1988, em seu art. 37, XVI, institue as hipóteses de acumulação legal de 
cargos, vejamos: 

Art. 37 . A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

(...) 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:  

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 

 

Na situação fática, verifico que o caso se enquadra na alínea “b” do supramencionado dispositivo, desde 
que haja compatibilidade de horários, requisito essencialmente objetivo à permissibilidade da acumulação. 

Nesse cenário, no qual o cargo ocupado nesta Corte é exercido (por força da licença para tratar de 
interesse particular) com carga horária de 30 horas semanais e o cargo exercido na Universidade Estadual 
de Roraima é exercido com carga horaria de 40 horas semanais, verifiquei que a servidora apontada 
possui jornada semanal de 70 horas.  

Pois bem, por entender que a acumulação de cargos constitui exceção e deve ser interpretada de forma 
restritiva, não se sobrepondo ao Princípio Constitucional da Eficiência é que pactuo com o entendimento 
jurisprudencial da limitação de carga horária de 60 horas semanais.  

Revela-se coerente o limite de 60  (sessenta) horas semanais, fato que certamente não decorre de 
coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado 
descanso dos servidores. Vejamos o que aduz o STJ: 

 

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  
ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS  PÚBLICOS.  CARGA  HORÁRIA  MÁXIMA SEMANAL.  PARECER  AGU  
GQ-145/1998.  JORNADA  SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). 

"A  1ª  Seção  do STJ, no julgamento do MS 19.336/DF, julgado em 26/2/2014,  DJe  14/10/2014, decidiu 
que o Parecer GQ-145/98 da AGU, que  trata  da  limitação  da carga horária semanal nas hipóteses de 
acumulação  de  cargos  públicos, não esvazia a garantia prevista no art.  37,  XVI, da Constituição Federal 
[...]. Desse modo, revela-se coerente  o  limite  de  60  (sessenta)  horas  semanais,  fato  que certamente  
não  decorre  de  coincidência, mas da preocupação em se otimizarem  os  serviços públicos, que 
dependem de adequado descanso dos servidores públicos" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 
508.091/RN, Rel.  Ministro  Napoleão  Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito  Gonçalves,  
Primeira  Turma,  julgado em  28/4/2015,  DJe 13/5/2015). Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1490747/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, 
DJe 19/11/2015) 

 

 

Entendo também que o fato de a servidora não estar no exercício das atividades laborais, em razão da 
concessão da licença para trato de interesse particular (conforme portaria 854/2016), não obsta a 
incidência do exercício cumulativo de cargos, vedado pelo artigo 37 da CF/88, posto que o instituto da 
acumulação se dirige a titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de 
vantagens pecuniárias. 
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Por todo o exposto, adoto como parâmetro o limite de carga horária de 60 horas semanais estabelecido 
pelo STJ, não impedindo uma análise acurada caso a caso. 

Nessa seara, determino que à SGP notifique a servidora para se manifestar, na forma da lei. 

Publique-se. 

Após, volte-me. 

Boa Vista, 07 de julho de 2016. 

 ALMIRO PADILHA  
Presidente TJ/RR 

 
Procedimento Administrativo nº 327/2016 
Origem: Clayton Farias de Ataide – Secretário/STI 
Assunto: Adicional de compensação por cessão em vir tude de exercer cargo em comissão. 

 
DECISÃO 

Trata-se de Procedimento Administrativo originado pelo servidor Clayton Farias de Ataide, cedido do 
Tribunal Regional Eleitoral do Pará, para exercer o cargo de Secretário da Tecnologia da Informação, 
solicitando o pagamento de adicional de compensação por cessão, por força da Lei n°. 1.029, de 21 de 
janeiro de 2016. 

Fora juntada Certidão emitida pelo TRE-PA, em que se atesta o não recebimento da gratificação de 
atividade judiciária pelo Servidor (fl.04). 

Em instrução, consta o demonstrativo de cálculos (fl.06), as manifestações do Chefe da Divisão de 
Cálculos e Pagamentos (fls. 07-08) e do Secretário da SGP (fl.10), acolhendo o parecer jurídico da 
Assessoria (fls. 09-09v). 

Instado a se manifestar por esta Presidência (fls.20-23), o Secretário da SOF prestou informações (fls. 18-
19 e 24).   

É o relato. Decido. 

O adicional de compensação por cessão aos servidores cedidos que exercem cargo em comissão ou 
função comissionada no Tribunal de Justiça de Roraima foi instituído por meio da Lei Ordinária Estadual 
nº. 1.029, de 21 de janeiro de 2016, que assim dispõe: 

Art. 1º. É instituído o adicional de compensação por cessão, o qual será concedido a até dez servidores e 
cujo valor financeiro máximo é aquele do cargo de Diretor-Geral, a ser pago em virtude da cessão para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
observada a pertinência do título a que é pago pelo Tribunal, de acordo com as áreas de interesse e os 
valores de gratificações pagas pela Justiça Estadual. 

§1º. Consideram-se, em especial, áreas de interesse da Justiça Estadual aquelas relacionadas aos 
servidores de processamento de feitos judiciais e administrativos; organização e funcionamento dos ofícios 
judiciais e das unidades administrativas; tecnologia da informação; planejamento e gestão estratégica de 
pessoas, de processos, de projetos, da informação e do conhecimento. 

§2º. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, mediante resolução, poderá definir outras áreas de 
interesse para fins de concessão do adicional de que trata o art. 1º. desta Lei. 

Art. 2º. O adicional de compensação por cessão, observado o art. 1º., corresponderá ao valor do cargo 
efetivo a ser restituído, conforme informação do órgão cedente, excluindo aquelas que o servidor optar por 
receber junto ao Tribunal de Justiça de Roraima, observados os parâmetros legais. 

Art. 3º. Sobre o valor do adicional instituído por esta Lei incidirão os descontos legais. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Instado a se manifestar, o Secretário da SGP, em exercício, levantou alguns questionamentos, que foram 
analisados por esta Presidência na Decisão proferida no Exp. Agis 3248/2016 (juntada às fls. 25-27). 
Razão por que, evitando tautologia, entendo que o questionamento perdeu o objeto, por já ter sido 
respondido.  
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No que pertine às informações arguidas pelo Secretário da SOF, faço a seguinte análise:  

Da instrução do presente feito, consta que o custo individual com o respectivo adicional é de 0,026% 
comparado com o orçamento atual do Tribunal, sendo que, numa análise geral das possíveis concessões, 
haverá um gasto para esta administração de um total de 0,09% do mesmo referencial.  

O Tribunal já reembolsa a integralidade do valor do cargo efetivo da maior parte dos servidores cedidos. 
Portanto, o crescimento do impacto poderá advir de novas cessões de servidores especializados, mas, 
nesse caso, o problema não será o adicional, mas sim o próprio reembolso da remuneração mensal do 
cargo efetivo. Nesse cenário, a solução dar-se-á dentro dos limites do orçamento de pessoal existente 
para o exercício. 

Vale ressaltar que a despesa não depende de indicação de fonte extra, bastando aquela destinada ao 
orçamento de pessoal, como também está acobertada pela rubrica correta e respeitados os limites com os 
gastos de pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, não subsiste qualquer 
irregularidade a ser cogitada. 

Não há que mencionar qualquer afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque esta Presidência, com a 
homologação do Plenário do Tribunal, encaminhou o projeto para a Assembleia Legislativa, que o aprovou, 
após o procedimento ser submetido a diligências saneadoras e ao crivo de setores jurídicos e comissões 
de análise temática da sobredita Casa Legiferante.  

Por todo o exposto, defiro o pedido. 

Publique-se. 

Encaminhe-se à SGP para atualização dos cálculos. Após, à SOF para as providências pertinentes. Por 
fim, à SGP para prosseguimento. 

Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

 
Procedimento Administrativo nº 328/2016 
Origem: Elízio Ferreira de Melo – Secretário-Geral 
Assunto: Adicional de compensação por cessão  

 
DECISÃO 

Trata-se de Procedimento Administrativo originado pelo servidor Elízio Ferreira de Melo, cedido do Tribunal 
Regional Eleitoral de Roraima, para exercer o cargo de Secretário-Geral, solicitando o pagamento de 
adicional de compensação por cessão, por força da Lei n°. 1.029, de 21 de janeiro de 2016. 

Fora juntada Certidão emitida pelo TRE-RR, em que se atesta o não recebimento da gratificação de 
atividade judiciária pelo Servidor (fl.03). 

Em instrução, consta o demonstrativo de cálculos (fl.05), as manifestações do Chefe da Divisão de 
Cálculos e Pagamentos (fls. 06-07) e do Secretário da SGP (fl.10-v), acolhendo o parecer jurídico da 
Assessoria (fls. 09-10). 

Instado a se manifestar por esta Presidência (fls.20-21), o Secretário da SOF prestou informações (fls. 18-
19 e 22).   

É o relato. Decido. 

O adicional de compensação por cessão aos servidores cedidos que exercem cargo em comissão ou 
função comissionada no Tribunal de Justiça de Roraima foi instituído por meio da Lei Ordinária Estadual 
nº. 1.029, de 21 de janeiro de 2016, que assim dispõe: 

Art. 1º. É instituído o adicional de compensação por cessão, o qual será concedido a até dez servidores e 
cujo valor financeiro máximo é aquele do cargo de Diretor-Geral, a ser pago em virtude da cessão para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
observada a pertinência do título a que é pago pelo Tribunal, de acordo com as áreas de interesse e os 
valores de gratificações pagas pela Justiça Estadual. 
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§1º. Consideram-se, em especial, áreas de interesse da Justiça Estadual aquelas relacionadas aos 
servidores de processamento de feitos judiciais e administrativos; organização e funcionamento dos ofícios 
judiciais e das unidades administrativas; tecnologia da informação; planejamento e gestão estratégica de 
pessoas, de processos, de projetos, da informação e do conhecimento. 

§2º. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, mediante resolução, poderá definir outras áreas de 
interesse para fins de concessão do adicional de que trata o art. 1º. desta Lei. 

Art. 2º. O adicional de compensação por cessão, observado o art. 1º., corresponderá ao valor do cargo 
efetivo a ser restituído, conforme informação do órgão cedente, excluindo aquelas que o servidor optar por 
receber junto ao Tribunal de Justiça de Roraima, observados os parâmetros legais. 

Art. 3º. Sobre o valor do adicional instituído por esta Lei incidirão os descontos legais. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

O Secretário da SGP, em exercício, levantou alguns questionamentos, que foram analisados por esta 
Presidência na Decisão proferida no Exp. Agis 3248/2016 (juntada às fls. 23-25). Razão pela qual, 
evitando tautologia, entendo que o questionamento perdeu o objeto, por já ter sido respondido.  

No que pertine às informações arguidas pelo Secretário da SOF, faço a seguinte análise:  

Da instrução do presente feito, consta que o custo individual com o respectivo adicional é de 0,026% 
comparado com o orçamento atual do Tribunal, sendo que, numa análise geral das possíveis concessões, 
haverá um gasto para esta administração de um total de 0,09% do mesmo referencial.  

O Tribunal já reembolsa a integralidade do valor do cargo efetivo da maior parte dos servidores cedidos. 
Portanto, o crescimento do impacto poderá advir de novas cessões de servidores especializados, mas, 
nesse caso, o problema não será o adicional, mas sim o próprio reembolso da remuneração mensal do 
cargo efetivo. Nesse cenário, a solução dar-se-á dentro dos limites do orçamento de pessoal existente 
para o exercício. 

Vale ressaltar que a despesa não depende de indicação de fonte extra, bastando aquela destinada ao 
orçamento de pessoal, como também está acobertada pela rubrica correta e respeitados os limites com os 
gastos de pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, não subsiste qualquer 
irregularidade a ser cogitada. 

Não há que mencionar qualquer afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque esta Presidência, com a 
homologação do Plenário do Tribunal, encaminhou o projeto para a Assembleia Legislativa, que o aprovou, 
após o procedimento ser submetido a diligências saneadoras e ao crivo de setores jurídicos e comissões 
de análise temática da sobredita Casa Legiferante.  

Por todo o exposto, defiro o pedido. 

Publique-se. 

Encaminhe-se à SGP para atualização dos cálculos. Após, à SOF para as providências pertinentes. Por 
fim, à SGP para prosseguimento. 

Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

 
ALMIRO PADILHA 

Presidente 
 
 

 
Procedimento Administrativo nº. 329/2016 
Origem: Reubens Mariz de Araújo Novo – Secretário d a SIL 
Assunto: Adicional de compensação por cessão.  

 
DECISÃO 

Trata-se de Procedimento Administrativo originado pelo servidor Reubens Mariz de Araújo Novo, cedido do 
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, para exercer o cargo de Secretário da Infraestrutura e Logística, 
solicitando o pagamento de adicional de compensação por cessão, por força da Lei n°. 1.029, de 21 de 
janeiro de 2016. 
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Fora juntada Certidão emitida pelo TRE-RR, em que se atesta o não recebimento da gratificação de 
atividade judiciária pelo Servidor (fls.03-04). 

Em instrução, consta o demonstrativo de cálculos (fl.05), as manifestações do Chefe da Divisão de 
Cálculos e Pagamentos (fls. 06-07) e do Secretário da SGP (fl.09-v), acolhendo o parecer jurídico da 
Assessoria (fls. 08-09). 

Instado a se manifestar por esta Presidência (fls.19-22), o Secretário da SOF prestou informações (fls. 17-
18 e 23).   

É o relato. Decido. 

O adicional de compensação por cessão aos servidores cedidos que exercem cargo em comissão ou 
função comissionada no Tribunal de Justiça de Roraima foi instituído por meio da Lei Ordinária Estadual 
nº. 1.029, de 21 de janeiro de 2016, que assim dispõe: 

Art. 1º. É instituído o adicional de compensação por cessão, o qual será concedido a até dez 
servidores e cujo valor financeiro máximo é aquele do cargo de Diretor-Geral, a ser pago em 
virtude da cessão para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, observada a pertinência do título a que é pago 
pelo Tribunal, de acordo com as áreas de interesse e os valores de gratificações pagas pela 
Justiça Estadual. 

§1º. Consideram-se, em especial, áreas de interesse da Justiça Estadual aquelas 
relacionadas aos servidores de processamento de feitos judiciais e administrativos; 
organização e funcionamento dos ofícios judiciais e das unidades administrativas; tecnologia 
da informação; planejamento e gestão estratégica de pessoas, de processos, de projetos, 
da informação e do conhecimento. 

§2º. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, mediante resolução, poderá definir outras 
áreas de interesse para fins de concessão do adicional de que trata o art. 1º. desta Lei. 

Art. 2º. O adicional de compensação por cessão, observado o art. 1º., corresponderá ao 
valor do cargo efetivo a ser restituído, conforme informação do órgão cedente, excluindo 
aquelas que o servidor optar por receber junto ao Tribunal de Justiça de Roraima, 
observados os parâmetros legais. 

Art. 3º. Sobre o valor do adicional instituído por esta Lei incidirão os descontos legais. 

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

O Secretário da SGP, em exercício, levantou alguns questionamentos, que foram analisados por esta 
Presidência na Decisão proferida no Exp. Agis 3248/2016 (juntada às fls. 23-25). Razão pela qual, 
evitando tautologia, entendo que o questionamento perdeu o objeto, por já ter sido respondido.  

No que pertine às informações arguidas pelo Secretário da SOF, faço a seguinte análise:  

Da instrução do presente feito, consta que o custo individual com o respectivo adicional é de 0,026% 
comparado com o orçamento atual do Tribunal, sendo que, numa análise geral das possíveis concessões, 
haverá um gasto para esta administração de um total de 0,09% do mesmo referencial.  

O Tribunal já reembolsa a integralidade do valor do cargo efetivo da maior parte dos servidores cedidos. 
Portanto, o crescimento do impacto poderá advir de novas cessões de servidores especializados, mas, 
nesse caso, o problema não será o adicional, mas sim o próprio reembolso da remuneração mensal do 
cargo efetivo. Nesse cenário, a solução dar-se-á dentro dos limites do orçamento de pessoal existente 
para o exercício. 

Vale ressaltar que a despesa não depende de indicação de fonte extra, bastando aquela destinada ao 
orçamento de pessoal, como também está acobertada pela rubrica correta e respeitados os limites com os 
gastos de pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, não subsiste qualquer 
irregularidade a ser cogitada. 

Não há que mencionar qualquer afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque esta Presidência, com a 
homologação do Plenário do Tribunal, encaminhou o projeto para a Assembleia Legislativa, que o aprovou, 
após o procedimento ser submetido a diligências saneadoras e ao crivo de setores jurídicos e comissões 
de análise temática da sobredita Casa Legiferante.  
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Por todo o exposto, defiro o pedido. 

Publique-se. 

Encaminhe-se à SGP para atualização dos cálculos. Após, à SOF para as providências pertinentes. Por 
fim, à SGP para prosseguimento. 

Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

 
ALMIRO PADILHA 

Presidente 
 
 

 
 

Presidência 
Procedimento Administrativo nº. 663/2016 
Origem: Secretaria de Gestão de Pessoas 
Assunto: Analisar a compatibilidade de horários nos  cargos/funções acumulados pelos servidores 
P.A.B.O. 

DECISÃO 
O Tribunal de Contas do Estado de Roraima notificou este Tribunal de Justiça a tomar as providências em 
relação a possível acúmulo ilegal de cargos públicos dos servidores que indica. Este procedimento 
administrativo sem natureza disciplinar  foi instaurado para análise inicial de uma das situações. 

A Secretaria de Gestão de Pessoas constatou que o servidor em questão ocupava um cargo neste 
Tribunal e um de professor temporário no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, 
sendo que este findou em 03/07/2015 (fl. 47), e sugeriu o arquivamento (fls. 58-60). O Núcleo de Controle 
Interno informou que tomou as medidas necessárias para resposta ao TCE/RR. 

Decido. 

Acolho a manifestação da SGP e acrescento que a opção por um dos cargos acumulados indevidamente 
(e desligamento do outro) até o fim do prazo de defesa no processo administrativo disciplinar (§ 5º. do art. 
127 da LCE nº. 53/2001) descaracteriza a ilicitude e, consequentemente, retira a má-fé, inclusive para a 
configuração de eventual improbidade administrativa. Eis o dispositivo mencionado: 

“§ 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que 
se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.” 

A respeito disso, Mauro Roberto Gomes de Matos, comentando o § 5º. do art. 133 da LF nº. 8.112/1990 
(que possui redação idêntica ao § 5º. do art. 127 da LCE nº. 53/2001), ensina: 

“Ao optar, na forma da lei, por um dos vínculos públicos, o servidor público descaracteriza a ilicitude de sua 
acumulação de cargos, operando-se efeitos retroativos ao seu ato. 

Isso porque a tempestiva opção do servidor público é um direito, que possui o objetivo de sanar a ilicitude 
no acúmulo irregular de vínculos públicos, quando o mesmo toma ciência oficial de que está em situação 
irregular” (Lei nº. 8.112/90 Interpretada e Comentada, 5ª. ed., 2010, p. 869). 

E complementa: 

“O direito de opção feito tempestivamente, na forma da lei, retira o elemento subjetivo dos tipos descritos 
na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº. 8.429/92), — arts. 9º., 10 e 11 —, que para se configurarem 
exigem a prática de um ato de má-fé (doloso) por parte do agente público” (mesma obra citada, p. 870). 

Por essas razões,  determino o arquivamento deste feito. 

Publique-se. 

Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

 
 

ALMIRO PADILHA  
Presidente 
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Presidência 
Procedimento Administrativo nº. 1009/2016 
Origem: Desa. Tânia Vasconcelos Dias – CGJ 
Assunto: Indenização de diárias  

DECISÃO 
 
Trata-se de pedido de pagamento de diárias. O Juiz Auxiliar da Presidência desistiu do pedido no que se 
refere a ele, conforme documento de fl. 06. 

A Requerente é a Desa. Corregedora-Geral de Justiça TÂNIA VASCONCELOS DIAS. O deslocamento 
(ida e volta) ocorrerá de Boa Vista até Pacaraima para a realização de correição e implantação da 
distribuição dos processos por dígito na comarca. O afastamento acontecerá de 04/07/16 até 08/07/16. 

A SGP levantou a quantia equivalente a 4,5 (quatro e meia) diárias a ser paga (fl. 05) e a SOF informou 
haver disponibilidade orçamentária (fl. 06). 

Decido. 

De acordo com o art. 1º. da Resolução/TP nº. 3/2014, o magistrado ou o servidor que se deslocar, a 
serviço, em caráter eventual ou transitório, da localidade em que tenha exercício para outro ponto do 
território, terá direito à percepção de diárias, exceto nos deslocamentos inferiores a 100Km em que não 
houver a necessidade de pernoite. 

No caso concreto, a Magistrada deslocou-se a serviço até a unidade judicial, a fim de realizar correição e 
implantar a distribuição dos processos por dígito na comarca (fls. 03-04). O motivo do deslocamento 
atende ao interesse público, bem como é correlato às atribuições do cargo ocupado pela Requerente. A 
Exma. Corregedora-Geral de Justiça justificou a necessidade de pernoite (fl. 04). 

Por essas razões,  defiro o pedido de diárias, nos valores calculados pela SGP. 

Publique-se. 

Encaminhe-se o feito à SOF para as providências necessárias. 

Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

ALMIRO PADILHA  
Presidente 

 
Presidência 
Procedimento Administrativo nº. 16.219/2014 
Origem: OAB – RR 
Assunto: Solicitação de providências  
 

DECISÃO 
 
Trata-se de procedimento administrativo originado do Ofício nº. 149/2014/GP do então Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Secional Roraima e do então Presidente da Comissão de Acesso à 
Justiça, datado de 17/09/2014, por meio do qual Suas Excelências solicitam a criação de protocolos de 
atendimento nas dependências físicas e virtuais deste Tribunal de Justiça. 

A viabilidade do feito esteve em estudo desde 2014. 

Decido. 

Desde a data do Ofício nº. 149/2014/GP, o TJRR criou e aprimorou suas ferramentas para o melhor 
atendimento de seu público-alvo (os Advogados dentre eles). No âmbito eletrônico: foram instaladas novas 
versões do PROJUDI; o sistema foi ampliado recentemente para os processos criminais; utiliza-se o PJE 
(ainda em fase de aprimoramento). No ambiente físico: foi disponibilizado à OAB/RR instalações 
adequadas nos fóruns, com equipamentos suficientes. No âmbito administrativo: houve uma mudança do 
padrão de tramitação de documentos e processos administrativos; todos eles tramitam, preferencialmente, 
pelo meio eletrônico, permitindo um maior controle. 

Pelo que temos hoje, na esfera judicial, os Advogados conseguem peticionar e acompanhar o atendimento 
eletronicamente, de forma instantânea, onde quer que estejam (em qualquer parte do mundo), basta que 
utilizem informações que obrigatoriamente detém (p. ex.: nome dos clientes, ou número do processo etc.). 
Em relação àqueles feitos que ainda tramitam de forma física (exceção), qualquer documento apresentado 
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por um Advogado é recebido na unidade judicial competente (ou num protocolo) por um servidor 
identificado e recebe a tramitação devida. Os serviços são fiscalizados pela Corregedoria-Geral de Justiça 
que consegue, sem problema algum, identificar o agente responsável por eventual falha. 

Na esfera administrativa, como a totalidade dos feitos são de interesse da Administração e que aqueles 
documentos ou processos de interesse direto de pessoas ou entidades externas são raros (em relação ao 
todo), como já dito, também ocorreu um melhoramento significativo dos serviços. Hoje qualquer servidor 
pode acessar documentos ou processos eletrônicos não-sigilosos de qualquer lugar do mundo por meio da 
internet. Inclusive os feitos físicos podem ser rastreados por meio da página do Tribunal. 

Por essas razões,  determino o arquivamento deste feito, em razão do esgotamento de seu objeto. 

Encaminhe-se o feito ao SEGE e depois à STI para ciência. Após, à Seção de Arquivo. 

Publique-se. 

Boa Vista, 04 de julho de 2016. 

 
ALMIRO PADILHA  

Presidente 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

NÚCLEO DE PRECATÓRIOS 

 
 
Expediente de 11/07/2016 
 
 
 

Requisição de Pequeno Valor n.º 122/2016 

Requerente: José Ribamar Nogueira da Silva  

Advogado: Winston Regis Valois Junior - OAB/RR Nº 482  

Requerido: Estado de Roraima 

Procurador: Procuradoria-Geral do Estado de Roraima 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima  
 

I N T I M A Ç Ã O 
 

Fica a parte requerente intimada a retirar o alvará de levantamento expedido. 
 
Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Requisição de Pequeno Valor n.º 90/2016 

Requerente: Jaqueline Pereira Santana 

Advogado: Gioberto de Matos Junior - OAB/RR 787-N 

Requerido: Município de Cantá 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Cantá 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 39/41. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 38, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 7.332,14 
(sete mil, trezentos e trinta e dois reais e catorze centavos) em favor da requerente Jaqueline Pereira 
Santana e do valor de R$ 1.637,48 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) em 
favor do advogado exequente Gioberto de Matos Junior, com retenção de contribuições previdenciárias. 

Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento das contribuições previdenciárias no valor total de 
R$ 645,86 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), nos termos das tabelas às folhas 
42 e 43. 

Após a juntada das guias nos autos da RPV, expeçam-se os alvarás de levantamento de valores 
no montante de R$ 7.013,77 (sete mil, treze reais e setenta e sete centavos) em favor de Jaqueline Pereira 
Santana e na quantia de R$ 1.309,99 (um mil, trezentos e nove reais e noventa e nove centavos) em favor 
do advogado exequente Gioberto de Matos Junior e, intimem-se a requerente e o advogado, via Diário da 
Justiça Eletrônico – DJE, para retirarem os alvarás. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 
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Precatório n.º 079/2016 

Requerente: Paulo Elias Albuquerque Pereira 

Advogado: Clóvis Melo de Araújo - OAB/RR Nº 647 

Requerido: Município de Boa Vista 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Boa Vista 

Requisitante: Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 
 
Cuida-se de precatório expedido em favor de Paulo Elias Albuquerque Pereira, referente ao 

processo nº. 0400661-14.2013.8.23.0010, movido contra o Município de Boa Vista. 
O ofício requisitório, subscrito pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do 

Estado de Roraima, veio acompanhado da documentação que se encontra acostada às folhas 03/22. 
O Núcleo de Precatórios certificou, à folha 23, que o feito encontra-se devidamente instruído de 

acordo com o que dispõe o art. 5.º, da Resolução n.º 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça e a 
Resolução n.º 09/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. 

A Procuradoria-Geral de Justiça, às folhas nº 25/26, manifestou-se pelo deferimento do presente 
precatório para fins de ulterior pagamento da quantia requisitada em favor da pessoa física beneficiária. 

Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. 
DECIDO. 
Estando devidamente instruído, o presente precatório deve ser pago pelo montante atualizado. 
Isso posto, DEFIRO a solicitação da importância de R$ 14.169,43 (quatorze mil, cento e sessenta 

e nove reais e quarenta e três centavos), atualizada monetariamente, em favor da pessoa física 
beneficiária, PAULO ELIAS ALBUQUERQUE PEREIRA, observada a ordem cronológica de preferência dos 
créditos de natureza alimentícia, nos termos do artigo 100, parágrafos 1º e 5º  da Constituição Federal, com 
as alterações conferidas pela Emenda Constitucional n.º 62/2009. 

Oficie-se a Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Boa Vista acerca da existência do 
presente precatório, com o fito de permitir que o aludido valor requisitado seja reconhecido no seu passivo 
consolidado mediante o cumprimento do disposto no art. 7º da Res. 115/2010 do Conselho Nacional de 
Justiça, haja vista que o ente público está enquadrado no regime especial estabelecido no art.97 no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. 

Comunique-se ao Juízo da Execução. 
Publique-se. 
Após, ao Núcleo de Precatórios, para acompanhamento. 
Boa Vista, 11 de julho de 2016. 

 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Requisição de Pequeno Valor n.º 363/2015 

Requerente: Maria Neide da Silva 

Advogado(a): Winston Regis Valois Junior - OAB/RR 482N 

Requerido: Município de Boa Vista 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Boa Vista 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 28/29. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 27, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 9.354,75 
(nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em favor da requerente Maria 
Neide da Silva, com retenção de contribuição previdenciária. 

Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento da contribuição previdenciária no valor total de R$ 
441,01 (quatrocentos e quarenta e um reais e um centavo), nos termos da tabela à folha 30. 
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Após a juntada da guia nos autos da RPV, expeça-se o alvará de levantamento de valores na 
quantia de R$ 8.913,74 (oito mil, novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos) em favor de Maria 
Neide da Silva e, intime-se a requerente, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para retirar o alvará. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 11 de julho de 2016. 
 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Requisição de Pequeno Valor n.º 429/2015 

Requerente: Romero Ribeiro Silva 

Advogado(a): Parte Sem Procurador Habilitado 

Requerido: Município de Boa Vista 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Boa Vista 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 24/25. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 23, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 6.222,84 
(seis mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) em favor do requerente Romero Ribeiro 
Silva, com retenção de contribuição previdenciária. 

Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento da contribuição previdenciária no valor total de R$ 
91,91 (noventa e um reais e noventa e um centavos), nos termos da tabela à folha 26. 

Após a juntada da guia nos autos da RPV, expeça-se o alvará de levantamento de valores na 
quantia de R$ 6.130,93 (seis mil, cento e trinta reais e noventa e três centavos) em favor de Romero 
Ribeiro Silva e, intime-se o requerente, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para retirar o alvará. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 11 de julho de 2016. 

 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Requisição de Pequeno Valor n.º 392/2015 

Requerente: Vanda Socorro dos Santos 

Advogado(a): Tanner Pinheiro Garcia - OAB/RR 478 

Requerido: Município de Boa Vista 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Boa Vista 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 30/31. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 29, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 11.931,30 
(onze mil, novecentos e trinta e um reais e trinta centavos) em favor da requerente Vanda Socorro dos 
Santos, com retenção de contribuição previdenciária. 

Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento da contribuição previdenciária no valor total de R$ 
562,48 (quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), nos termos da tabela à folha 32. 

Após a juntada da guia nos autos da RPV, expeça-se o alvará de levantamento de valores na 
quantia de R$ 11.368,82 (onze mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) em favor de 
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Vanda Socorro dos Santos e, intime-se a requerente, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para retirar o 
alvará. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 11 de julho de 2016. 

 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 
Requisição de Pequeno Valor n.º 007/2016 

Requerente: Francilene de Oliveira da Silva 

Advogada: João Ricardo Marçon Milani - OAB/RR 362-A 

Requerido: Município de Iracema 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Iracema 

Requisitante: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucajaí 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 54/55. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 53, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 3.217,27 
(três mil, duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) em favor da requerente Francilene de Oliveira 
da Silva, com retenção de contribuição previdenciária. 

Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento da contribuição previdenciária no valor total de R$ 
120,50 (cento e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos da tabela à folha 56. 

Após a juntada da guia nos autos da RPV, expeça-se o alvará de levantamento de valores na 
quantia de R$ 3.096,77 (três mil, noventa e seis reais e setenta e sete centavos) em favor de Francilene de 
Oliveira da Silva e, intime-se a requerente, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para retirar o alvará. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 07 de julho de 2016. 

 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Requisição de Pequeno Valor n.º 68/2016 

Requerente: Marlley Barbosa de Farias 

Advogado: Parte Sem Procurador Habilitado  

Requerido: Município de Cantá 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Cantá 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 40/41. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 39, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 7.098,40 
(sete mil, noventa e oito reais e quarenta centavos) em favor do requerente Marlley Barbosa de Farias, com 
retenção de contribuição previdenciária. 

Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento da contribuição previdenciária no valor total de R$ 
334,64 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), nos termos da tabela à folha 42. 

Após a juntada da guia nos autos da RPV, expeça-se o alvará de levantamento de valores na 
quantia de R$ 6.763,76 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) em favor de 
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Marlley Barbosa de Farias e, intime-se o requerente, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para retirar o 
alvará. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 06 de julho de 2016. 

 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Requisição de Pequeno Valor n.º 426/2015 

Requerente: Cleice Mendonça da Silva 

Advogado: Parte Sem Procurador Habilitado 

Requerido: Município de Cantá 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Cantá 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 33/34. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 32, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 5.492,73 
(cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos) em favor da requerente Cleice 
Mendonça da Silva, com retenção de contribuição previdenciária. 

Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento da contribuição previdenciária no valor total de R$ 
37,43 (trinta e sete reais e quarenta e três centavos), nos termos da tabela à folha 35. 

Após a juntada da guia nos autos da RPV, expeça-se o alvará de levantamento de valores na 
quantia de R$ 5.455,30 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) em favor de 
Cleice Mendonça da Silva e, intime-se a requerente, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para retirar o 
alvará. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 06 de julho de 2016. 

 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Requisição de Pequeno Valor n.º 119/2016 

Requerente: Nivaldo Lima Guimarães 

Advogado: Ronaldo Mauro Costa Paiva - OAB/RR 131 

Requerido: Município de Cantá 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Cantá 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 42/44. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 41, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 13.584,74 
(treze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) em favor do requerente Nivaldo 
Lima Guimarães e do valor de R$ 1.691,10 (um mil, seiscentos e noventa e um reais e dez centavos) em 
favor do advogado exequente Ronaldo Mauro Costa Paiva, com retenção de contribuições previdenciárias. 

Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento das contribuições previdenciárias no valor total de 
R$ 760,20 (setecentos e sessenta reais e vinte centavos), nos termos das tabelas às folhas 45 e 46. 
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Após a juntada das guias nos autos da RPV, expeçam-se os alvarás de levantamento de valores 
no montante de R$ 13.162,76 (treze mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) em favor 
de Nivaldo Lima Guimarães e na quantia de R$ 1.352,88 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e 
oitenta e oito centavos) em favor do advogado exequente Ronaldo Mauro Costa Paiva e, intimem-se o 
requerente e o advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para retirarem os alvarás. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

 
RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Requisição de Pequeno Valor n.º 389/2015 

Requerente: Maria das Graças Ferreira da Silva 

Advogada: Ivaneide de Paula Sarraf - OAB/RR 811 

Requerido: Município de Cantá 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Cantá 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 37/38. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 36, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 1.797,24 (um 
mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) em favor da requerente Maria das Graças 
Ferreira da Silva, com retenção de contribuição previdenciária. 

Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento da contribuição previdenciária no valor total de R$ 
61,62 (sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), nos termos da tabela à folha 39. 

Após a juntada da guia nos autos da RPV, expeça-se o alvará de levantamento de valores na 
quantia de R$ 1.735,62 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) em favor de 
Maria das Graças Ferreira da Silva e, intime-se a requerente, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para 
retirar o alvará. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 07 de julho de 2016. 

 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 

 

Requisição de Pequeno Valor n.º 403/2015 

Requerente: Carlos Alberico Machado 

Advogado: Allan Kardec Lopes Mendonça Filho - OAB/RR 468 

Requerido: Município de Cantá 

Procurador: Procuradoria-Geral do Município de Cantá 

Requisitante: Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Roraima 
 

D E C I S Ã O 

 
Acolho a manifestação do Núcleo de Precatórios às folhas 39/41. 
Considerando o depósito efetuado para liquidação da presente requisição, conforme comprovante 

à folha 38, bem como a norma tributária aplicável ao caso, autorizo a liberação do valor de R$ 7.344,44 
(sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em favor do requerente Carlos 
Alberico Machado e do valor de R$ 1.656,56 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis 
centavos) em favor do advogado exequente Allan Kardec Lopes Mendonça Filho, com retenção de 
contribuições previdenciárias. 
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Oficie-se ao Banco do Brasil para recolhimento das contribuições previdenciárias no valor total de 
R$ 677,55 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos das tabelas às 
folhas 42 e 43. 

Após a juntada das guias nos autos da RPV, expeçam-se os alvarás de levantamento de valores 
no montante de R$ 6.998,20 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos) em favor de 
Carlos Alberico Machado e na quantia de R$ 1.325,25 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e 
cinco centavos) em favor do advogado exequente Allan Kardec Lopes Mendonça Filho e, intimem-se o 
requerente e o advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, para retirarem os alvarás. 

Ao Núcleo de Precatórios. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 08 de julho de 2016. 

 
RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 
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SECRETARIA GERAL 
 
Procedimento Administrativo nº 915/2016 
Origem: Secretaria de Gestão Administrativa 
Assunto: Contratação do serviço de consultoria na á rea de licitações 

 
DECISÃO 

 
1. Compartilhando dos fundamentos constantes no parecer jurídico de fls. 48/51 e por considerar a 

imprescindibilidade da contratação, ratifico, com base no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade 
de licitação reconhecida à fl. 52, e autorizo a contratação da empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO S/A, 
conforme proposta de fls. 04, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reias), para atender à 
demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações estabelecidas no 
Projeto Básico n° 46/2016. 

2. Publique-se. 
3. Após, Secretaria de Orçamento e Finanças para emissão de nota de empenho. 
4. Em seguida, à Secretaria de Gestão Administrativa para publicação de extrato, de acordo com a 

segunda parte do caput do art. 26 da Lei nº 8.666/93, assim como providenciar a contratação. 
 

Boa Vista – RR, 11 de julho de 2016. 
 

ELÍZIO FERREIRA DE MELO 
SECRETÁRIO-GERAL 

 
 

Procedimento Administrativo nº 162/2016 
Origem: Secretaria de Infraestrutura e Logística 
Assunto: Aquisição e instalação de bancos capacitor es para atender o Fórum Criminal 
 

DECISÃO 
 
1. Vieram os autos para deliberação acerca da abertura de procedimento licitatório para o fornecimento e 

instalação de bancos capacitores para atender o Fórum Criminal, conforme especificações constantes 
no Projeto Básico  nº 007/2016 (fls. 31/40). 

2. De acordo com a decisão de fl. 86, restou determinada a repetição do certame declarado deserto, 
ocorrido sob o nº 27/2016. 

3. Apesar dos argumentos alinhavados na decisão de fls. 49/50, que subsidiaram a autorização de abertura 
do procedimento licitatório na modalidade Pregão, forma presencial, constatou-se que esta não foi a 
forma mais adequada visto que não se obteve êxito no certame. 

4. Desta maneira, visando a ampliar o caráter competitivo da licitação e afastar eventual prejuízo para a 
Administração e para os interessados, autorizo a realização de certame licitatório na modalidade 
Pregão, forma eletrônica , com a fito de contratar empresa especializada para o fornecimento e 
instalação de bancos capacitores para atender o Fórum Criminal, de acordo com as especificações e 
quantidades discriminadas no Projeto Básico nº 007/2016 (fls. 31/40), com fundamento no art. 1º, II, da 
Portaria GP nº 738/2012, art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002, e art. 1º, §6º, da Res. TP nº 
26/2006. 

5. Publique-se e certifique-se. 
6. Após, a Subsecretaria de Compras para as alterações da minuta do Edital, em atendimento ao item 3, 

do despacho de fl. 96, incluindo-se as decorrentes da forma eletrônica ora escolhida. 
7. Em seguida, à Secretaria de Infraestrutura e Logística para juntada da ART definitiva. 
8. Ao final, retornem os autos ao NUJAD para conclusão da análise.  

 
Boa Vista, 8 de julho de 2016. 

 
ELÍZIO FERREIRA DE MELO 

SECRETÁRIO-GERAL 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE 
 

Procedimento Administrativo SEI n.° 0000151-18.2016.6.23.8000  

Origem:    Seção de Acompanhamento de Contratos 

Assunto: Acompanhamento e fiscalização do Contrato nº. 16/2014, firmado com a Empresa Roserc 

Roraima Serviços Ltda., referente à prestação de serviço de limpeza e conservação para 

todo o poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
 

DECISÃO 
1. Trata-se de procedimento administrativo cujo objetivo é acompanhar a movimentação da conta 

vinculada ao Contrato nº. 16/2014, firmado com a Empresa ROSERC Roraima Serviços Ltda., 
referente à prestação de serviço de limpeza e conservação para todo o Poder Judiciário do Estado de 
Roraima., em atendimento à Resolução nº 169/2013 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.  

2. Às fls. 622/647 consta solicitação da contratada, quanto à liberação financeira pertinente ao pagamento 

de rescisão dos empregados Edson Barroso Janaú, Maria Antônia de Jesus, Maria das Dores 

Bastos Diniz e Rosimeire Moreira Elias Cavalcante. 
3. Em obediência ao art. 13 da Portaria nº 342/2014, a fiscal encaminhou os autos, devidamente 

instruídos, para deliberação desta Secretaria. 
4. Dessa forma, corroboro o despacho de fl. 654-654v e considerando a existência de saldo suficiente 

para atendimento do pleito, conforme extrato juntado à fl. 651, bem como a retenção dos valores 
contingenciados desde o início do contrato, e considerando-se ainda a planilha com a atualização dos 

valores devidos (fls. 649/650); autorizo, com fulcro no art. 13, parágrafo 2°, da Portaria n.º 342/2014, a 

liberação financeira à empresa ROSERC Roraima Serviços Ltda. o valor de R$ 10.711,97 (dez mil 

setecentos e onze reais e noventa e sete centavos), referente às rescisões dos empregados 
mencionados no item 1 desta decisão, tudo em conformidade com o disposto na Resolução n.º 
169/2013 – CNJ. 

5. Publique-se. Certifique-se. 
6. Após, oficie-se a instituição bancária, nos termos do art. 7º, da Resolução n.º 169/2013 – CNJ e 

observando-se a indicação bancária contida no pedido à fl. 515-v. 
Boa Vista, 11 de julho de 2016. 

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA 
Secretário de Orçamento e Finanças 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
 

PORTARIAS DO DIA 11 DE JULHO DE 2016 

 

O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 5º, IX da Portaria n.º 738 de 
04 de maio de 2012, 
 

RESOLVE: 
 

Nº 112 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI n.º 0000020-43.2016.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias aos  servidores abaixo discriminados, conforme detalhamento: 

NOME CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE DE DIÁRIAS 

José Aires de Alencar Oficial de Justiça 0,5 (meia) 

Amiraldo de Brito Sombra Motorista 0,5 (meia) 

Destinos: Vila Serra Grande I e Vila Félix Pinto - Município do Cantá - RR 

Motivo: Cumprimento de mandandos judiciais 

Data: 7 de julho de 2016 

 

Nº 113 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI n.º 0000019-58.2016.6.23.8000, 
autorizar o pagamento de diárias ao servidor abaixo discriminado, conforme detalhamento: 

NOME CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE DE DIÁRIAS 

Claudio de Oliveira Ferreira  Oficial de Justiça 0,5 (meia diária) 

Destino: Sítio Santa Inês, Pau Rainha e VC.11 - Município do Cantá - RR. 

Motivo: Cumprimento de mandados judiciais. 

Data: 7 de julho de 2016. 

  
 
Publique-se e Certifique-se. 

Boa Vista, 11 de julho de 2016. 

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA 
Secretário de Orçamento e Finanças 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE 

 
Procedimento Administrativo n.º 7878/2016 

Origem: Fábio Campos Silva – Oficial de Gabinete. 

Assunto: Solicita a concessão de Auxílio-Natalidade. 
 

DECISÃO 
 
1. Trata-se de Procedimento Administrativo originado pelo servidor Fábio Campos Silva – Oficial de 
Gabinete, por intermédio do qual solicita a concessão de Auxílio-Natalidade, em virtude do nascimento de 
sua filha Rebeca Rodrigues Campos, ocorrido no dia 28.06.2016. 
2. Foi juntada cópia da certidão de nascimento da criança, bem como declaração de que a genitora 
não é servidora pública, anexo 1.  
3. A Chefa do Setor de Cálculos informou o requerente foi nomeado para exercer o cargo 
comissionado de Oficial de Gabinete de Desembargador, código TJ/DCA-14 em 14/04/2016, conforme 
consta em seus assentamentos funcionais. Informou, ainda, que o valor devido ao servidor é de R$ 880,00 
(oitocentos e oitenta reais). 
4. A referida Chefia destacou que tramita nesta Corte o Exp. 5194/2016 em que a SEGAD apresenta 
nova interpretação sobre o valor desse benefício no âmbito do executivo estadual. 
5. O auxílio-natalidade define-se como benefício concedido à servidora, por motivo do nascimento de 
filho, inclusive no caso de natimorto, sendo o valor equivalente ao menor vencimento pago ao servidor 
regido pela Lei Complementar Estadual n.º 053/2001, conforme art. 179 da referida norma.  
6. Quando a parturiente não é servidora o auxílio pode ser requerido pelo pai, na condição de servidor, 
conforme preceituado pelo § 2.º do art. 179, da Lei Complementar Estadual n.º 053/2001, vejamos: 
Art. 179. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia 
equivalente ao menor vencimento do serviço público estadual, inclusive no caso de natimorto. 
(omissis) 
§2º. O auxilio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for 
servidora.    
7. Vale ressaltar que o do salário mínimo no mês de nascimento da filha do servidor é de R$ 880,00 
(oitocentos e oitenta reais), conforme informa a Chefa do Setor de Cálculos. Dessa feita, nos termos do Art. 
179 da Lei Complementar n.° 053/2001, o valor total do auxilio natalidade requerido é de 880,00 
(oitocentos e oitenta reais). 
8. Quanto ao valor do benefício, esse é equivalente ao menor vencimento do serviço público estadual. 
Ocorre que, atualmente, o menor vencimento do serviço público estadual tem valor inferior ao do salário 
mínimo, porém, o Estado complementa aquele para que se iguale a este, conforme Oficio n.º 296/2011 da 
Coordenadoria Geral da Folha de Pagamento do Estado. 
9. Destaca-se, ainda, que o art. 178, I, “a”, da LCE n.º 053/2001, prevê a concessão, pelo Estado, do 
auxílio ora requerido ao servidor. Senão vejamos: 
Art. 178. O Estado concederá ao servidor e seus dependentes os seguintes benefícios sociais: 
I - Quanto ao servidor: 
a) auxílio-natalidade; 
10. In casu, consoante os documentos acostados no expediente, verifica-se que o servidor desta Corte, 

faz jus ao auxílio-natalidade em decorrência do nascimento de sua filha Rebeca Rodrigues Campos, 
ocorrido no dia 28.06.2016. 

11. Pelo exposto, considerando o disposto no art. 3.º, inciso IX, alínea “a” da Portaria da Presidência 
n.º 738/2012, defiro o pedido com fulcro no art. 179, caput, da Lei Complementar Estadual n.º 053/2001. 
12. Publique-se. 
13. Ao Setor de Protocolo Administrativo para registrar e autuar como procedimento administrativo. 
14. Após, à Secretaria de Orçamento e Finanças para verificar disponibilidade orçamentária e, havendo 
disponibilidade, emissão de nota de empenho. 
15. Em ato contínuo, a Subsecretaria de Folha de Pagamento para demais providências. 

Boa Vista-RR, 07 de julho de 2016. 

 

Herberth Wendel 
Secretário 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIAS DO DIA 11 DE JULHO DE 2016 

 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 738, de 04 de maio de 2012, 
 

RESOLVE: 
 

N.º 1697 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora ADAHRA CATHARINIE 
REIS MENEZES, Chefe de Gabinete de Juiz, no período de 13 a 17.06.2016. 
 

N.º 1698 - Conceder licença para tratamento de saúde à servidora CAMILA ARAÚJO GUERRA, 
Analista Judiciário - Análise de Processos, no período de 16.06 a 15.07.2016. 
 

N.º 1699 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor CELIO CARLOS 
CARNEIRO, Chefe de Setor de Protocolo Administrativo, no dia 04.07.2016. 
 

N.º 1700 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora DEISE DE ANDRADE 
BUENO, Técnico Judiciário, no dia 01.07.2016. 
 

N.º 1701 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor FELIPE DIOGO QUEIROZ 
DE ARAÚJO, Técnico Judiciário, no período de 27 a 30.06.2016. 
 

N.º 1702 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor JOSE CESAR SILVA DE 
CERQUEIRA, Analista Judiciário - Análise de Sistemas, no período de 11.02 a 04.05.2016. 
 

N.º 1703 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora JOSILENE DE ANDRADE 
LIRA, Técnica Judiciária, no período de 11 a 22.03.2016. 
 

N.º 1704 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde do servidor JOSE 
CARLOS DE JESUS, Técnico Judiciário, no período de 11 a 15.02.2016. 
 

N.º 1705 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor JUSCELINO LIMA, Técnico 
Judiciário, no dia 08.07.2016. 
 

N.º 1706 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde do servidor LUIZ CESAR 
BEZERRA LIMA, Técnico Judiciário - Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, no dia 
21.06.2016. 
 

N.º 1707 - Conceder licença para tratamento de saúde a servidora PATRICIA DE SOUZA 
WICKERT, Técnica Judiciária, no período de 30.06 a 14.07.2016. 
 

N.º 1708 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora PATRÍCIA ELAINE DE 
ARAÚJO, Técnico Judiciário, no dia 27.06.2016. 
 

N.º 1709 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora RONNIELY CONCEIÇÃO 
DE ARAÚJO, Técnica Judiciária, no período de 01 a 08.03.2016. 
 

N.º 1710 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor STENIO JOSE DA SILVA, 
Técnico Judiciário, no período de 20.06 a 10.07.2016. 
 

N.º 1711 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde da servidora THAIRINNY 
MELO ARAÚJO DE ALMEIDA, Técnica Judiciária, no dia 27.06.2016. 
 

N.º 1712 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor VALMIR ADEMAR WEIDE 
KNASEL JUNIOR, Técnico Judiciário, no dia 23.06.2016. 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

HERBERTH WENDEL 
Secretário 
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000052-RR-N: 100

000055-RR-N: 103

000073-RR-B: 125

000077-RR-A: 125, 126

000087-RR-B: 086

000105-RR-B: 085, 091, 096

000107-RR-A: 097

000112-RR-N: 087

000113-RR-B: 298

000117-RR-B: 091

000120-RR-B: 108

000123-RR-B: 298

000124-RR-B: 125, 346

000131-RR-N: 298

000140-RR-N: 139

000144-RR-A: 126

000152-RR-N: 356

000153-RR-B: 054, 055, 056, 078, 079, 080, 368, 370, 372, 374

000153-RR-N: 129, 161

000155-RR-B: 125, 155, 162, 298

000158-RR-A: 105, 106, 107, 111

000162-RR-A: 244

000172-RR-B: 117

000172-RR-N: 051, 052, 053, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063,

064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076,

077, 081

000178-RR-B: 050, 082, 360, 364

000178-RR-N: 103, 125

000179-RR-B: 184

000179-RR-N: 113

000180-RR-A: 103

000182-RR-N: 373

000184-RR-A: 118, 324

000185-RR-N: 298

000189-RR-N: 125

000203-RR-N: 125

000205-RR-B: 088, 095, 097, 099

000208-RR-A: 097

000210-RR-N: 112, 125, 260

000213-RR-B: 087

000213-RR-E: 109

000214-RR-B: 089

000215-RR-B: 086, 090, 092, 093, 094, 096, 098

000218-RR-B: 119, 125, 298

000223-RR-N: 298

000224-RR-B: 085, 088

000225-RR-E: 085

000226-RR-B: 101

000229-RR-B: 364

000231-RR-N: 298

000237-RR-N: 086

000246-RR-B: 136, 138, 140, 145, 180

000248-RR-B: 047, 337, 347

000248-RR-N: 366

000254-RR-A: 129, 240

000257-RR-N: 138, 143

000263-RR-N: 084, 125

000264-RR-N: 109

000270-RR-B: 326

000278-RR-A: 129

000287-RR-N: 125, 271

000289-RR-A: 358

000291-RR-A: 113, 358

000298-RR-B: 228

000299-RR-N: 125, 315

000303-RR-B: 089

000305-RR-N: 104

000310-RR-B: 128

000311-RR-N: 365

000316-RR-A: 097

000316-RR-N: 084

000321-RR-B: 364

000330-RR-B: 204

000333-RR-N: 142

000336-RR-B: 364

000338-RR-B: 257

000350-RR-B: 130

000358-RR-A: 097

000358-RR-B: 129

000377-RR-B: 133

000379-RR-N: 085, 088, 089, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,

111, 112

000385-RR-N: 125

000393-RR-N: 084

000394-RR-N: 326, 359

000398-RR-E: 361

000400-RR-E: 112

000419-RR-E: 326

000421-RR-N: 125

000424-RR-N: 085, 087, 089, 108, 109, 110, 112

000429-RR-N: 089

000467-RR-N: 113

000473-RR-N: 125

000481-RR-N: 186, 291, 315, 354

000483-RR-N: 104, 125

000484-RR-N: 113

000493-RR-N: 367

000507-RR-N: 298
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000542-RR-N: 039, 114, 314

000550-RR-N: 126, 185

000552-RR-N: 125, 128

000557-RR-N: 326

000561-RR-N: 083

000564-RR-N: 317

000594-RR-N: 109

000605-RR-N: 097, 125

000612-RR-N: 086

000634-RR-N: 097

000647-RR-N: 196

000670-RR-N: 364

000673-RR-N: 262

000686-RR-N: 134

000692-RR-N: 364, 369

000716-RR-N: 141, 168, 200, 240

000732-RR-N: 049, 364, 369

000748-RR-N: 362

000782-RR-N: 124, 152

000821-RR-N: 361

000831-RR-N: 371

000839-RR-N: 130, 131, 282

000854-RR-N: 173

000873-RR-N: 316

000878-RR-N: 191

000902-RR-N: 127

000907-RR-N: 125, 263

000917-RR-N: 358

000934-RR-N: 242

000936-RR-N: 369

000946-RR-N: 177

000960-RR-N: 358

000966-RR-N: 263

000986-RR-N: 126

001004-RR-N: 020

001008-RR-N: 130

001013-RR-N: 020

001014-RR-N: 171

001048-RR-N: 020

001051-RR-N: 326

001087-RR-N: 237

001088-RR-N: 357

001094-RR-N: 048, 369

001130-RR-N: 317

001131-RR-N: 253

001134-RR-N: 036, 123

001170-RR-N: 238

001180-RR-N: 094

001187-RR-N: 362

001190-RR-N: 133

001253-RR-N: 364

001268-RR-N: 278

001288-RR-N: 036

001292-RR-N: 322

001311-RR-N: 222

001320-RR-N: 291, 319

001331-RR-N: 036

001337-RR-N: 228

001375-RR-N: 312

001383-RR-N: 363

001436-RR-N: 318

001492-RR-N: 359

005962-RS-N: 195

008301-RS-N: 195

196403-SP-N: 091

241292-SP-N: 358

Cartório Distribuidor

Vara Crimes Trafico
Juiz(a): Daniela Schirato Collesi Minholi

Carta Precatória
001 - 0011794-16.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011794-0
Réu: Rosangela Cristina Calderaro de Mari e outros.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
002 - 0011702-38.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011702-3
Indiciado: B.S.C.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Pedido Prisão Preventiva
003 - 0011552-57.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011552-2
Autor: Jorge Wilton Nepomuceno de Carvalho -delegado de Policia
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Parima Dias Veras

Inquérito Policial
004 - 0010441-38.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010441-9
Indiciado: A.
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Execução Penal
Execução da Pena
005 - 0001808-43.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.001808-7
Sentenciado: Davi Lima Pereira da Cruz
Inclusão Automática no SISCOM em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0013018-57.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.013018-7
Sentenciado: José da Cruz
Inclusão Automática no SISCOM em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Criminal Residual
Juiz(a): Jésus Rodrigues do Nascimento

Inquérito Policial
007 - 0011632-21.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011632-2
Indiciado: M.S.S.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
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Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0011688-54.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011688-4
Indiciado: A.V.S.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0011696-31.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011696-7
Indiciado: A.S.M.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Relaxamento de Prisão
010 - 0011741-35.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011741-1
Réu: Dennyson Nascimento Ribeiro
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Criminal Residual
Juiz(a): Graciete Sotto Mayor Ribeiro

Inquérito Policial
011 - 0011570-78.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011570-4
Indiciado: E.F.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0011579-40.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011579-5
Indiciado: R.R.S.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0011645-20.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011645-4
Indiciado: L.C.A. e outros.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0011670-33.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011670-2
Indiciado: E.L.F.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
015 - 0011566-41.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011566-2
Réu: Caio dos Santos Castro
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0011567-26.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011567-0
Réu: David Alves Ferreira
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

017 - 0011656-49.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011656-1
Réu: Mateus da Silva
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0011674-70.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011674-4
Réu: Sebastião Fortunato Monteiro
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0011733-58.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011733-8
Réu: Eduardo Cordeiro da Silva
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Relaxamento de Prisão
020 - 0011753-49.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011753-6
Réu: Jannison Pastana Pereira
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.

Advogados: Cynthia Pinto de Souza Santos, Natasha Cauper Ruiz,
Diego Victor Rodrigues Barros

Juiz(a): Luiz Alberto de Morais Junior

Inquérito Policial
021 - 0011747-42.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011747-8
Indiciado: E.S.C.F.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016. Transferência Realizada em:
08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

3ª Criminal Residual
Juiz(a): Marcelo Mazur

Inquérito Policial
022 - 0011631-36.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011631-4
Indiciado: W.M.S.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

023 - 0011642-65.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011642-1
Indiciado: A.C.S.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

024 - 0011662-56.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011662-9
Indiciado: I.N.C.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
025 - 0011685-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011685-0
Réu: Jean Carlos Carvalho Santos
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.vdf C/mulher
Juiz(a): Maria Aparecida Cury

Inquérito Policial
026 - 0011569-93.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011569-6
Indiciado: W.R.S.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

027 - 0011634-88.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011634-8
Indiciado: M.M.C.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

028 - 0011697-16.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011697-5
Indiciado: J.M.P.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Liberdade Provisória
029 - 0011793-31.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011793-2
Réu: Lisbergue de Oliveira Leão
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criança/idoso
Juiz(a): Graciete Sotto Mayor Ribeiro

Carta Precatória
030 - 0010183-28.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010183-7
Réu: Celestina Gonçalves Corrêa da Silva e outros.
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.
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Inquérito Policial
031 - 0190961-71.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.190961-5
Indiciado: I.V.L.
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

032 - 0016467-91.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.016467-7
Indiciado: J.P.S.
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

033 - 0001659-76.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.001659-9
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Processo só possui vítima(s).
Nenhum advogado cadastrado.

034 - 0007272-77.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.007272-5
Indiciado: V.S.M.
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

035 - 0019467-94.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019467-7
Indiciado: R.D.R.
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

036 - 0005635-57.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005635-3
Indiciado: K.M.S.
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Advogados: Russian Liberato Ribeiro de Araujo Lima, Ciciane Vieira
Laranjeira, Pedro Bento Neto

037 - 0011701-53.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011701-5
Indiciado: M.A.O.R.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

038 - 0011708-45.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011708-0
Indiciado: D.I.B.M.
Distribuição por Dependência em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetiva-est.idoso
039 - 0000950-75.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.000950-6
Réu: Angelo Paiva de Moura
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Advogado(a): Walla Adairalba Bisneto

Representação Criminal
040 - 0002851-20.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.002851-2
Representado: Magnólia Soares da Silva e outros.
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Vara da Infância
Juiz(a): Parima Dias Veras

Apreensão em Flagrante
041 - 0009681-89.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009681-3
Infrator: Criança/adolescente e outros.
Transferência Realizada em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Boletim Ocorrê. Circunst.
042 - 0010679-57.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010679-4
Infrator: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Exec. Medida Socio-educa
043 - 0010712-47.2016.8.23.0010

Nº antigo: 0010.16.010712-3
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

044 - 0010713-32.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010713-1
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

045 - 0010714-17.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010714-9
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

046 - 0010715-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010715-6
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Alimentos - Lei 5478/68
047 - 0009215-95.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009215-0
Autor: C.M.C.
Réu: A.E.F.C.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Advogado(a): Francisco José Pinto de Mecêdo

048 - 0009252-25.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009252-3
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 24/05/2016.
Valor da Causa: R$ 1.214,40.
Advogado(a): Pâmela da Silva Costa

Juiz(a): Erick Cavalcanti Linhares Lima
049 - 0009247-03.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009247-3
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 03/05/2016.
Valor da Causa: R$ 1.308,71.
Advogado(a): Antonio Augusto Salles Baraúna Magalhães

050 - 0011515-30.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011515-9
Autor: D.M.L.
Réu: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Valor da Causa: R$ 1.900,08.
Advogado(a): Aldeide Lima Barbosa Santana

Averiguação Paternidade
051 - 0006932-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006932-3
Requerido: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 30/05/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Divórcio Consensual
052 - 0009515-57.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009515-3
Autor: F.A.C. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 07/07/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

053 - 0011486-77.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011486-3
Autor: J.S.R. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 07/07/2016.
Valor da Causa: R$ 105.000,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Execução de Alimentos
054 - 0011464-19.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011464-0
Executado: Criança/adolescente
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Executado: K.A.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Valor da Causa: R$ 406,32.
Advogado(a): Ernesto Halt

055 - 0012347-63.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012347-6
Executado: Criança/adolescente
Executado: A.B.D.C.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Valor da Causa: R$ 2.683,49.
Advogado(a): Ernesto Halt

056 - 0012360-62.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012360-9
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: C.P.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Valor da Causa: R$ 3.247,09.
Advogado(a): Ernesto Halt

Guarda
057 - 0011491-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011491-3
Autor: W.F.S. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 07/06/2016.
Valor da Causa: R$ 2.400,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Ret/sup/rest. Reg. Civil
058 - 0006885-28.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006885-3
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 30/05/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

059 - 0008219-97.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008219-3
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 30/05/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

060 - 0008479-77.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008479-3
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 02/06/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

061 - 0008484-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008484-3
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 02/06/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

062 - 0008889-38.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008889-3
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 01/06/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

063 - 0008944-86.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008944-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 01/06/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

064 - 0008993-30.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008993-3
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 02/06/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

065 - 0009092-97.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009092-3
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 31/05/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

066 - 0009099-89.2016.8.23.0010

Nº antigo: 0010.16.009099-8
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 31/05/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

067 - 0009103-29.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009103-8
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 31/05/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

068 - 0009104-14.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009104-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 31/05/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

069 - 0009122-35.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009122-8
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 31/05/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

070 - 0009123-20.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009123-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 31/05/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

071 - 0009129-27.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009129-3
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 31/05/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

072 - 0009134-49.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009134-3
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 31/05/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

073 - 0009136-19.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009136-8
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 31/05/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Suprmento/consentimento
074 - 0011504-98.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011504-3
Autor: M.J.A.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 06/07/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Juiz(a): Tania Maria Vasconcelos D. de Souza Cruz

Alimentos - Lei 5478/68
075 - 0008506-60.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008506-3
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 02/06/2016.
Valor da Causa: R$ 1.800,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Averiguação Paternidade
076 - 0008403-53.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008403-3
Requerido: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 30/05/2016.
Valor da Causa: R$ 888,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Divórcio Consensual
077 - 0001966-93.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001966-6
Autor: E.B.D. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
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Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Execução de Alimentos
078 - 0011510-08.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011510-0
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: R.S.P.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Valor da Causa: R$ 1.828,69.
Advogado(a): Ernesto Halt

079 - 0012352-85.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012352-6
Executado: Criança/adolescente
Executado: P.I.P.L.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Valor da Causa: R$ 1.434,23.
Advogado(a): Ernesto Halt

080 - 0012355-40.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012355-9
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: F.E.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Valor da Causa: R$ 1.876,87.
Advogado(a): Ernesto Halt

Guarda
081 - 0009520-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009520-3
Autor: L.S. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 07/07/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

082 - 0011520-52.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011520-9
Autor: C.S.S.S.
Réu: E.O.V.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Aldeide Lima Barbosa Santana

Publicação de Matérias

1ª Vara de Família
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet

PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Liduina Ricarte Beserra Amâncio

Procedimento Comum
083 - 0112316-37.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.112316-3
Autor: M.C.P.
  Ato ordinatório   Port 01/2015    Vista a causídica OAB/RR 561.  Boa
Vista-RR,07.07.16 ** AVERBADO **
Advogado(a): Rosa Leomir Benedettigonçalves

Arrolamento de Bens
084 - 0015250-96.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.015250-1
Autor: Yara Katiuscia de Aquino Velho Campos e outros.
  Ato ordinatório   Port 01/2015    Vista a causidica OAB/RR 393.   Boa
Vista-RR, 07.07.2016 ** AVERBADO **
Advogados: Rárison Tataira da Silva, Conceição Rodrigues Batista,
Nádia Leandra Pereira

1ª Vara da Fazenda
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Mozarildo Monteiro Cavalcanti

PROMOTOR(A):
Luiz Antonio Araújo de Souza

ESCRIVÃO(Ã):
James Luciano Araujo França

Shiromir de Assis Eda

Cumprimento de Sentença
085 - 0158458-31.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.158458-4
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Sidney Fernandes de Araujo e outros.
 DECISÃO

I. Defiro o pedido acostado às fls. 985/986;
II. Proceda-se com a consulta ao RENAJUD;
III. O espelho do sistema valerá como termo de penhora;
IV. Com a resposta, ao exequente;
V. Intime-se.

Boa Vista  RR, 4 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito
Advogados: Johnson Araújo Pereira, Mário José Rodrigues de Moura,
Brunnashoussens Silveira de Lima Monteiro, Mivanildo da Silva Matos,
Arthur Gustavo dos Santos Carvalho

086 - 0003861-17.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.003861-9
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Cd Shop Comércio Ltda e outros.
 DECISÃO

I. Defiro o pedido acostado àS fls. 312;
II. Proceda-se com a consulta ao RENAJUD;
III. O espelho do sistema valerá como termo de penhora;
IV. Com a resposta, ao exequente;
V. Intime-se.

Boa Vista  RR, 4 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito
Advogados: Maria Emília Brito Silva Leite, Daniella Torres de Melo
Bezerra, Anair Paes Paulino, Stephanie Carvalho Leão

087 - 0019603-82.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.019603-7
Executado: Criança/adolescente
Executado: o Estado de Roraima
 DESPACHO
I - Inteime-se o executado para se manifestar acerca da petição como o
valor do débito atualizado de fls. 1766 a 1816, em 10 (dez) dias.
II - Intime-se.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
juiz de Direito
Advogados: Maria Sandelane Moura da Silva, Diógenes Baleeiro Neto,
Arthur Gustavo dos Santos Carvalho

088 - 0120603-86.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.120603-4
Executado: Renato Cavalcante Filho
Executado: o Estado de Roraima
 D E S P A C H O

I  Reputo válida a intimação de fls. 125, nos termos do parágrafo único
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do artigo 274 CPC.
II  Expeça-se Certidão de Dívida Ativa e encaminhe-se ao setor
responsável.
III  Arquive-se com as cautelas legais.

Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública
Advogados: Marco Antônio Salviato Fernandes Neves, Mário José
Rodrigues de Moura, Mivanildo da Silva Matos

089 - 0128181-66.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.128181-1
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Hugo Cabral de Macedo Filho
 DECISÃO

I. Intime-se o apelado nos termos do artigo 1010, parágrafo §1,º do
NCPC para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal.

II. Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos Egrégio
Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.

III. Intime-se.

Boa Vista, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogados: Antônio Pereira da Costa, Joes Espíndula Merlo Júnior,
Mivanildo da Silva Matos, Arthur Gustavo dos Santos Carvalho,
Teresinha Lopes da Silva Azevedo

Execução Fiscal
090 - 0003022-89.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.003022-8
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Lobato e Penha Ltda e outros.
 DECISÃO

I. 	Defiro o pedido de penhora online.
II. 	Havendo resposta positiva, efetuar a transferência dos valores
bloqueados até o limite da dívida, bem como liberar o saldo
remanescente.
III. 	O espelho do Bacenjud valerá como termo de penhora.
IV. 	Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar
impugnação/embargos.
V. 	Cumprido o item acima, expeça-se alvará de levantamento.
VI. 	Sendo ínfimo o valor, proceda-se com o desbloqueio da quantia e
intime-se o exequente para manifestação, em cinco dias.
VII. 	Intime-se.

Boa Vista  RR, 4 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito
Advogado(a): Daniella Torres de Melo Bezerra

091 - 0003718-28.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.003718-1
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Rovel Roraima Veículos Ltda e outros.
 DECISÃO

I. 	Defiro o pedido de penhora online.
II. 	Havendo resposta positiva, efetuar a transferência dos valores
bloqueados até o limite da dívida, bem como liberar o saldo
remanescente.
III. 	O espelho do Bacenjud valerá como termo de penhora.
IV. 	Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar
impugnação/embargos.
V. 	Cumprido o item acima, expeça-se alvará de levantamento.
VI. 	Sendo ínfimo o valor, proceda-se com o desbloqueio da quantia e

intime-se o exequente para manifestação, em cinco dias.
VII. 	Intime-se.

Boa Vista  RR, 4 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito
Advogados: Johnson Araújo Pereira, Gerson da Costa Moreno Júnior,
Alexandre Machado de Oliveira

092 - 0003993-74.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.003993-0
Executado: o Estado de Roraima
Executado: N de Souza Vaz e outros.
 DECISÃO

I. 	Indefiro o pedido do item 1 da petição acostada à fl. 88.
II. 	Defiro o pedido de penhora online.
III. 	Havendo resposta positiva, efetuar a transferência dos valores
bloqueados até o limite da dívida, bem como liberar o saldo
remanescente.
IV. 	O espelho do Bacenjud valerá como termo de penhora.
V. 	Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar
impugnação/embargos.
VI. 	Cumprido o item acima, expeça-se alvará de levantamento.
VII. 	Sendo ínfimo o valor, proceda-se com o desbloqueio da quantia e
intime-se o exequente para manifestação, em cinco dias.
VIII. 	Intime-se.

Boa Vista  RR, 4 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito
Advogado(a): Daniella Torres de Melo Bezerra

093 - 0019266-93.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.019266-3
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Só Rolamentos Ltda e outros.
 DESPACHO
I - Defiro o peido de fls. 362.
II - Aguarde-se a manifestação da parte autora pelo prazo de 10 (dez)
dias.
III - Quedando-se silente, certifique-se e retornem os autos ao arquivo
com as baixas necessárias.
IV - Intime-se.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogado(a): Daniella Torres de Melo Bezerra

094 - 0019273-85.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.019273-9
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Ml de Morais e outros.
 DECISÃO
I - Defiro o pedido constante do item 1 da petição acostada à fl. 284/285,
somente quanto ao desarquivamento; quanto à diligitação  indefiro o
pleito.
II - Expeça-se mandado de penhora e3 avaliação do imóvel descrito na
matrícula n. 17647.
III - Efetuar diligências necessárias.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogados: Daniella Torres de Melo Bezerra, Luiz Felippe Souza da
Silva

095 - 0100760-38.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.100760-6
Executado: Município de Boa Vista
Executado: Rui Moreira da Silva
 DESPACHO
I - Tendo em vista o falecimento do executado informado na certidão de
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fls. 125.
II - Intime-se o exequente para que proceda com a juntada da certidão
de óbito do executado RUI MOREIRA DA SILVA.
III - Intime-se.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogado(a): Marco Antônio Salviato Fernandes Neves

096 - 0101502-63.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.101502-1
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Madeireira Paraiso Ltda e outros.
 DESPACHO
I - Intime-se as partes a fim de que requeiram o que entenderem de
direito, no prazo de cinco dias.
II - Quedando-se inertes, pagas as custas, conforme o caso, indepentes
de nova conclusão, arquive-se com as baixas necessárias.
III - Intime-se.

Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogados: Johnson Araújo Pereira, Daniella Torres de Melo Bezerra

097 - 0101623-91.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.101623-5
Executado: Município de Boa Vista
Executado: Viação Cidade de Boa Vista Ltda e outros.
 DECISÃO

I. 	Defiro o pedido de penhora online.
II.	Intime-se a parte exequente para que informe o valor do débito
atualizado por extenso, no prazo de 05 (cinco) dias.
III. 	Havendo resposta positiva, efetuar a transferência dos valores
bloqueados até o limite da dívida, bem como liberar o saldo
remanescente.
IV. 	O espelho do Bacenjud valerá como termo de penhora.
V. 	Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar
impugnação/embargos.
VI. 	Cumprido o item acima, expeça-se alvará de levantamento.
VII. 	Sendo ínfimo o valor, proceda-se com o desbloqueio da quantia e
intime-se o exequente para manifestação, em cinco dias.
VIII. 	Intime-se.

Boa Vista  RR, 4 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito
Advogados: Antonieta Magalhães Aguiar, Marco Antônio Salviato
Fernandes Neves, Henrique Keisuke Sadamatsu, Paulo Sérgio de
Souza, Rodrigo Otávio Accete Belintani, Isaac Pires Martins Farias
Junior, Luiz Carlos Olivatto Júnior

098 - 0112029-74.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.112029-2
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Izaque de Souza Barros
 DESPACHO
I - Tendo em vista a manifestação das partes de fls. 238 e verso,
arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.
II - Intime-se.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.
Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogado(a): Daniella Torres de Melo Bezerra

099 - 0119772-38.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.119772-0
Executado: Município de Boa Vista
Executado: o Pirata Lancheria Comercio e Representação e outros.
 DESPACHO
I - Intime-se o exequente para requerer o que entender cabível, no prazo
de 05 (cinco) dias.
II - Intime-se.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira

Juiz de Direito
Advogado(a): Marco Antônio Salviato Fernandes Neves

100 - 0129001-85.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.129001-0
Executado: Município de Boa Vista
Executado: Rorenge Roraima Engenharia Ltda
 DESPACHO
I - Manifeste-se o exequente sobre a juntada da planilha de cálculos
atualizados de fls. 173, no prazo de 05(cinco) dias.
II - Intime-se.
Boa  Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogado(a): Lúcia Pinto Pereira

101 - 0132748-43.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.132748-1
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Martines e Andrade Ltda e outros.
 D E S P A C H O

I  Reputo válida a intimação de fls. 278, nos termos do parágrafo único
do artigo 274 CPC.
II  Expeça-se Certidão de Dívida Ativa e encaminhe-se ao setor
responsável.
III  Arquive-se com as cautelas legais.

Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública
Advogado(a): Vanessa Alves Freitas

102 - 0006621-50.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.006621-1
Executado: Estado de Roraima
Executado: Imperio das Maquinas Ltda
 DECISÃO

1. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que
entender de cabível, no prazo de dez dias.
3. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e aguarde-se em cartório
pelo prazo de trinta dias.
4. Permanecendo inerte, intime-se pessoalmente para se manifestar
sobre o interesse no feito, no prazo de 48 Hs, sob pena de extinção.
5. Após, venham os autos conclusos para sentença.
6. Efetuar as diligências necessárias.

Boa Vista  RR, 4 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Procedimento Comum
103 - 0019561-33.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.019561-7
Autor: Justino Siqueira Tillmann
Réu: o Estado de Roraima e outros.
Ato Ordinatório: INTIMAÇÃO PARA AS PARTES SE MANIFESTAREM
ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS DO TJRR, NO PRAZO DE 5
(CINCO)DIAS.
Advogados: Cleusa Lúcia de Sousa, Bernardino Dias de S. C. Neto,
Euflávio Dionísio Lima

104 - 0097671-41.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.097671-3
Autor: Raimundo Alves de Souza
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO
I - Defeiro o pedido de fls. 784.
II - Aguarde-se a manifestação da parte autora pelo prazo de 10 (dez)
dias;
III - Quedando-se silente, certifique-se e retornem os autos ao arquivo
com as baixas necessárias.
IV - Intime-se.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.
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Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogados: Natanael de Lima Ferreira, Mivanildo da Silva Matos,
Josinaldo Barboza Bezerra

105 - 0147020-42.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.147020-8
Autor: Neuraci Lima de Oliveira
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO

I. Pela derradeira vez, intimem-se as partes para que requeiram o que
entenderem cabível, no prazo de cinco dias.

II. Quedando-se inertes, pagas as custas, conforme o caso,
independente de nova conclusão, arquive-se com as baixas necessárias.

III. Int.

Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública
Advogados: Dircinha Carreira Duarte, Mivanildo da Silva Matos

106 - 0147070-68.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.147070-3
Autor: Frankneia Cecilia Aires da Silva
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO
I - Arquive-se com as anotações e baixas devidas.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogados: Dircinha Carreira Duarte, Mivanildo da Silva Matos

107 - 0147551-31.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.147551-2
Autor: Silvia Maria da Fonseca e Silva
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO
Arquive-se com as anotações e baixas devidas.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogados: Dircinha Carreira Duarte, Mivanildo da Silva Matos

108 - 0154697-89.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.154697-1
Autor: Criança/adolescente e outros.
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO
I - Ao exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 383 a 393,
requerendo o que entender cabível,  no prazo de cinco dias.
II- Intime-se.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogados: Orlando Guedes Rodrigues, Mivanildo da Silva Matos,
Arthur Gustavo dos Santos Carvalho

109 - 0174584-59.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.174584-7
Autor: Nelson Barbosa de Melo
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO

I. Intimem-se as partes a fim de que requeiram o que entenderem de
direito, no prazo de cinco dias.

II. Quedando-se inertes, pagas as custas, conforme o caso,
independente de nova conclusão, arquive-se com as baixas necessárias.

III. Int.

Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública
Advogados: Essayra Raisa Barrio Alves Gursen de Miranda, Alexandre
Cesar Dantas Socorro, Mivanildo da Silva Matos, Arthur Gustavo dos
Santos Carvalho, Henrique de Melo Tavares

110 - 0179310-76.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.179310-2
Autor: Izabel Moreira Cruz
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO
I - Pela derradeira vez, intimem-se as partes para que  requeiram o que
entenderem cabível, no prazo de cinco dias.
II - Quedando-se inertes, pagas as custas, conforme o caso,
independente de nova conclusão, arquive-se com as baixas necessárias.
III - Intime-se.
Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogados: Mivanildo da Silva Matos, Arthur Gustavo dos Santos
Carvalho

111 - 0154420-73.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.154420-8
Autor: Maria Marina da Silva
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO

I. Pela derradeira vez, intimem-se as partes para que requeiram o que
entenderem cabível, no prazo de cinco dias.

II. Quedando-se inertes, pagas as custas, conforme o caso,
independente de nova conclusão, arquive-se com as baixas necessárias.

III. Int.

Boa Vista/RR, 04 de julho de 2016.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública
Advogados: Dircinha Carreira Duarte, Mivanildo da Silva Matos

112 - 0161189-97.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.161189-0
Autor: Sandra Saito Correa
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO
I - Intime-se a parte executada nos termos do artigo 535 do NCPC.
II - Intime-se.
Boa Vista/RR,, 04 de julho de 2016.

Aluizio Ferreira Vieira
Juiz de Direito
Advogados: Mauro Silva de Castro, Mivanildo da Silva Matos, Elisa
Jacobina de Castro Catarina, Arthur Gustavo dos Santos Carvalho

2ª Vara Civ Residual
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Ângelo Augusto Graça Mendes

PROMOTOR(A):
Zedequias de Oliveira Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Khallida Lucena de Barros

Procedimento Comum
113 - 0169259-06.2007.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.07.169259-3
Autor: Teresinha Lopes da Silva Azevedo e outros.
Réu: Cassi - Caixa de Assistência dos Func do Banco do Brasil S/a e
outros.
Ato Ordinatório: Diga ao requerente, acerca do desarquivamento dos
autos, conforme petição anexa. BVA/RR, 08/07/2016. ** AVERBADO **
Advogados: José Ribamar Abreu dos Santos, Jaques Sonntag, Ronald
Rossi Ferreira, Patrízia Aparecida Alves da Rocha

1ª Vara do Júri
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Lana Leitão Martins

PROMOTOR(A):
Madson Welligton Batista Carvalho
Marco Antônio Bordin de Azeredo

Rafael Matos de Freitas Morais
ESCRIVÃO(Ã):

Aline Moreira Trinddade

Ação Penal Competên. Júri
114 - 0005294-02.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.005294-4
Réu: Cleuthon Junior Pinto Carneiro
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça.
Advogado(a): Walla Adairalba Bisneto

115 - 0019644-58.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019644-1
Réu: Marismar Oliveira Ramos
Audiência de INTERROGATÓRIO designada para o dia 16/09/2016 às
09:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Crimes Trafico
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Daniela Schirato Collesi Minholi

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Carlos Alberto Melotto
José Rocha Neto

Marco Antonio Bordin de Azeredo
ESCRIVÃO(Ã):

Geovani de Moura

Inquérito Policial
116 - 0007522-76.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007522-1
Indiciado: F.M.S.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
16/08/2016 às 10:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

117 - 0008761-18.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008761-4
Indiciado: F.R.M.
 DESPACHO

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação sobre as
preliminares arguidas na defesa prévia (fls. 70/76).

Boa Vista/RR, 08/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogado(a): Margarida Beatriz Oruê Arza

118 - 0009739-92.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009739-9
Indiciado: G.E.B.N.
 DESPACHO

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação sobre as

preliminares arguidas na defesa prévia (fls. 40/45).

Boa Vista/RR, 08/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogado(a): Domingos Sávio Moura Rebelo

119 - 0010005-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010005-2
Indiciado: R.S.M.
 DESPACHO INICIAL  -  NOTIFICAÇÃO

1.	Nos termos do Artigo 55  da Lei Federal n.º 11.343/2006, determino a
notificação do(a)(s) acusado(a)(s) ROBSON DE SOUZA MATOS para
oferecer(em) defesa(s) prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

2.	Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o(s)
acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e invocar todas as razões da
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco).

3.	Se a resposta não for apresentada no prazo, com fundamento no § 3º
do Art. 55 da Lei Federal n.º 11.343/2006, determino vista à Defensoria
Pública para oferecê-la em 10 (dez) dias.

4.	Requisitem-se os antecedentes criminais do(s) acusado(s) à
Secretaria Estadual de Segurança Pública, Departamento de Polícia
Federal (via internet, se possível), Justiça Estadual, Justiça Federal -
Seção Judiciária de Roraima (via internet, se possível) e Tribunal
Regional Eleitoral.

5.	Expeça-se ofício à DEPOL, com urgência, requisitando o
encaminhamento do Laudo de Exame Definitivo em Substância e o
comprovante de depósito do valor apreendido.

6.	Obedecendo a norma descrita no art. 50, da Lei nº 11.343/06, certifico
a regularidade formal do laudo de constatação e, desde já,
resguardando amostra necessária à realização do laudo definitivo,
determino a destruição das drogas apreendidas.

7.	Com relação ao(s) bem(ns) apreendido(s) (fl. 9), nos termos do art. 61
e 62 da Lei nº 11.343/2006, oficie-se, por intermédio de comunicação
eletrônica (cdc.funad@mj.gov.br <mailto:cdc.funad@mj.gov.br>), ao
Fundo Nacional Antidrogas (Funad) para manifestar se existe interesse
na utilização do(s) bem(ns).

8.	Cumpra-se a Portaria Conjunta nº 01, de 10 de junho de 2016,
publicada no DJE 5761, quando for pertinente.

Boa Vista/RR, 08 de julho de 2016.

 JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogado(a): Gerson Coelho Guimarães

120 - 0010134-84.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010134-0
Indiciado: F.A.C.N. e outros.
 DECISÃO

Diante do teor da promoção ministerial de fl. 43/48 e da análise dos
Autos, depreende-se que este Juízo é incompetente para processar e
julgar o presente feito.
Acolho parecer ministerial.
Portanto, declino da competência e determino a remessa dos autos à
Justiça Federal.
Ciência ao Ministério Público.

Boa Vista/RR, 07 de julho de 2016.

         JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Nenhum advogado cadastrado.

121 - 0010198-94.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010198-5
Indiciado: E.P.M. e outros.
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 DECISÃO

Diante do teor da promoção ministerial de fls. 39/43 e da análise dos
Autos, depreende-se que este Juízo é incompetente para processar e
julgar o presente feito.
Acolho parecer ministerial.
Portanto, declino da competência e determino a remessa dos autos à
Justiça Federal.
Ciência ao Ministério Público.

Boa Vista/RR, 07 de julho de 2016.

         JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Nenhum advogado cadastrado.

Proced. Esp. Lei Antitox.
122 - 0001718-30.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001718-1
Réu: Leonardo da Silva Barreto e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
01/08/2016 às 09:50 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
123 - 0009136-92.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.009136-9
Réu: Reginaldo da Silva Cabral
 DESPACHO

Em razão do desmembramento da Vara ocorrido nos termos da
Resolução nº 21, do dia 11 de maio de 2016, determino a redistribuição
dos presentes autos a Vara competente.
Expedientes necessários.

		Boa Vista/RR, 08/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogado(a): Russian Liberato Ribeiro de Araujo Lima

124 - 0001745-18.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.001745-1
Réu: Alcelir Reis de Moraes e outros.
 Da análise dos Autos, depreende-se que este Juízo é incompetente
para processar e julgar o presente feito em razão da natureza da
infração, eis que a ação em tela deve ser promovida junto ao r. Juízo da
Vara Criminal Residual da Comarca de Boa Vista, RR, nos termos do
artigo 35, I, "f", do Código de Organização Judiciária do Estado de
Roraima, e artigos 69, III, e 74, do Código de Processo Penal.

Portanto, declino da competência e determino a remessa dos Autos, via
Cartório Distribuidor, para aquele r. Juízo.
Advogado(a): Jules Rimet Grangeiro das Neves

Proced. Esp. Lei Antitox.
125 - 0193971-26.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.193971-1
Indiciado: J.P.S. e outros.
 DESPACHO

1.	Compulsando os autos, constato que faltam os volumes I a XXIX e os
autos em apensos.
2.	Solicite-se com urgência à Secretaria da Câmara Única os volumes
faltantes.
3.	Após, cumpra-as o art. 2º, inciso XXXIV, da Portaria Conjunta nº 01, de
10 de junho de 2016, publicada no DJE 5761, pag. 072.

Boa Vista/RR, 08/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogados: Tereza Carmo de Castro, Josias da Silva Maurício, Sônia
Maria Fernandes Pacheco, Roseli Piszter, Gustavo Amorim Corrêia, Edir
Ribeiro da Costa, Roberto Guedes Amorim, Antônio Cláudio de Almeida,
Ednaldo Gomes Vidal, Bernardino Dias de S. C. Neto, Lenon Geyson
Rodrigues Lira, Francisco Alves Noronha, Mauro Silva de Castro,

Gerson Coelho Guimarães, Rárison Tataira da Silva, Rita Cássia Ribeiro
de Souza, Marco Antônio da Silva Pinheiro, Almir Rocha de Castro
Júnior, Ataliba de Albuquerque Moreira, Marcelo Martins Rodrigues,
Josinaldo Barboza Bezerra, Valeria Brites Andrade, Isaac Pires Martins
Farias Junior, Paulo Gener de Oliveira Sarmento

Ação Penal
126 - 0014070-54.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.014070-4
Réu: Edimilson Gomes Ferrari e outros.
 DESPACHO

1.	Face o teor da certidão cartorária de fl. 369, solicite-se com urgência,
resposta do Ofício de fl. 363 (via telefone, ou e-mail, ou malote digital ou
ofício),  no prazo de 05 (cinco) dias;
2.	 Com ou sem o recebimento do laudo, vista ao MP;
3.	Expedientes necessários.

Boa Vista/RR, 05/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogados: Roberto Guedes Amorim, Antônio Agamenon de Almeida,
Deusdedith Ferreira Araújo, Alex Reis Coelho

Inquérito Policial
127 - 0008026-87.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008026-9
Indiciado: R.D.V.
 DESPACHO

Em razão do desmembramento da Vara ocorrido nos termos da
Resolução nº 21, do dia 11 de maio de 2016, determino a redistribuição
dos presentes autos a Vara competente.
Expedientes necessários.

		Boa Vista/RR, 08/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogado(a): Franciany Dias Mendes

Proced. Esp. Lei Antitox.
128 - 0020448-31.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.020448-1
Réu: Michel Simas de Almeida e outros.
 DESPACHO

1.	Em juízo de admissibilidade constato que o recurso de apelação
interposto preenche os pressupostos recursais.
2.	Assim, recebo o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo.
3.	Diante do teor da certidão de fl. 265 e considerando que o(s)
apelante(s) manifestou no sentido de arrazoar na instância superior,
remetam-se os presentes autos ao E. TJ/RR, nos termos do art. 600,
parágrafo 4º do Código de Processo Penal.
4.	Cumpra-se.

Boa Vista/RR, 08/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogados: Ivanir Adilson Stulp, Valeria Brites Andrade

129 - 0018749-68.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.018749-4
Réu: Herlison Rodrigo da Silva Barbosa e outros.
 DESPACHO

1.	Em juízo de admissibilidade constato que o recurso de apelação
interposto preenche os pressupostos recursais.
2.	Assim, recebo o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo.
3.	Diante do teor da certidão de fl. 373 e considerando que o(s)
apelante(s) manifestou no sentido de arrazoar na instância superior,
remetam-se os presentes autos ao E. TJ/RR, nos termos do art. 600,
parágrafo 4º do Código de Processo Penal.
4.	Cumpra-se.

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 157/257



Boa Vista/RR, 08/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogados: Nilter da Silva Pinho, Elias Bezerra da Silva, Hélio Furtado
Ladeira, Helio Furtado Ladeira

130 - 0008133-63.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008133-8
Réu: Leidiane Silva Feitosa
 DESPACHO

1.	Cumpra-as o art. 2º, inciso XXXIV, da Portaria Conjunta nº 01, de 10
de junho de 2016, publicada no DJE 5761, pag. 072.
2.	Quanto aos bens cumpra-se nos termos da sentença de fl. 102-v.

Boa Vista/RR, 08/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogados: Layla Hamid Fontinhas, Guilherme Augusto Machado
Evelim Coelho, Sara Patricia Ribeiro Farias

131 - 0014002-07.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.014002-7
Réu: Leidiane Marques Oliveira
 DESPACHO

1.	Em juízo de admissibilidade constato que o recurso de apelação
interposto preenche os pressupostos recursais.
2.	Assim, recebo o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo.
3.	Diante do teor da certidão de fl. 130 e considerando que o(s)
apelante(s) manifestou no sentido de arrazoar na instância superior,
remetam-se os presentes autos ao E. TJ/RR, nos termos do art. 600,
parágrafo 4º do Código de Processo Penal.
4.	Cumpra-se.

Boa Vista/RR, 08/07/2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito respondendo pela Vara de Crime de Tráfico de Drogas e
Outros
Advogado(a): Guilherme Augusto Machado Evelim Coelho

132 - 0017654-32.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017654-2
Réu: Antonio Gleyson da Silva Santos
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
29/08/2016 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Crimes Trafico
Expediente de 11/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Daniela Schirato Collesi Minholi

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Carlos Alberto Melotto
José Rocha Neto

Marco Antonio Bordin de Azeredo
ESCRIVÃO(Ã):

Geovani de Moura

Proced. Esp. Lei Antitox.
133 - 0003332-70.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003332-9
Réu: Gabriel Soares Silva e outros.
 DECISÃO

Trata-se de pedido de relaxamento da prisão formulado em favor dos
acusados Gabriel Soares da Silva e Jackson Breno da Silva Marques, fl.
158, com fundamento no excesso de prazo.

O representante do Ministério Público se manifestou favorável ao
relaxamento da prisão, fl. 160, com a aplicação das medidas cautelares
previstas nos incisos I, II, IV e V do art. 319 do CPP, sendo-lhes
advertidos que o descumprimento das medidas poderá importar em
revogação do benefício concedido.
É o breve relatório, passo a decidir.
Os prazos necessários à formação da culpa não são peremptórios,
admitindo-se dilações quando assim exigirem as peculiaridades do caso
concreto - tais como a complexidade da ação penal, a pluralidade de
denunciados, a necessidade de se deprecar a realização de atos
instrutivos, dentre outras -, desde que sejam observados os limites da
razoabilidade, em observância ao disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal.
Tem-se, de igual maneira, considerado que delongas não provocadas
por atuação desidiosa da autoridade processante não acarretam
constrangimento ao acusado, dentro, por óbvio, das barreiras do
mencionado dispositivo constitucional.
Torna-se muito importante, entretanto, respeitar a razoabilidade de sua
duração, não podendo transpor os limites do bom senso e da
necessidade efetiva para a instrução do feito.
A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da
instrução criminal, não podendo esta se prolongar indefinidamente, por
culpa do juiz ou por atos procrastinatórios do órgão acusatório. Se assim
acontecer, configura constrangimento ilegal.
O caso não se trata de ação penal complexa, tendo a prisão em
flagrante dos acusados ocorrido em 22 de janeiro de 2016, a denúncia
recebida em 06 de abril de 2016, o interrogatório realizado em 16 de
maio de 2016, sendo que foi ouvida até a presente data apenas a
testemunha Karen Thaiane Dias Furtado, restando pendente a oitiva das
demais testemunhas daa acusação, os policiais James Vasconcelos
Pimenta e Elias Nascimento Magalhães, os quais encontram-se em
missão para as Olimpíadas, com previsão de retorno apenas a partir do
mês de setembro do corrente ano, consoante Ata de fl. 158.
Assim, não vislumbro, no dado contexto, justificativa para prolongar o
encarceramento dos acusados até a oitiva das referidas testemunhas
arroladas pelo Ministério Público, o que só ocasionaria excesso de prazo
para a formação da culpa.
Diante disso, entendo que o relaxamento das prisões dos acusados é
medida que se impõe, todavia o referido instituto não se coaduna com as
medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público.
Isso porque como se trata de controle judicial da ilegalidade na
imposição de restrição da liberdade individual, o relaxamento será
cabível, tendo como consequência imediata a soltura do preso, sem a
imposição a ele de quaisquer restrições de direitos, uma vez que não se
cuida de concessão de liberdade provisória, mas de anulação de ato
praticado com violação à lei, devendo a liberdade ser plenamente
restituída, tal como ocorre na revogação da preventiva, por ausência dos
motivos que justificaram a sua decretação.
Pelo exposto, defiro o pedido de relaxamento das prisões de Gabriel
Soares da Silva e Jackson Breno da Silva Marques.
Expeçam-se os competentes alvarás de soltura em favor dos réus
Gabriel Soares da Silva e Jackson Breno da Silva Marques, com a
devida urgência, se por outro motivo não devam permanecer presos.
CUMPRA-SE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Boa Vista/RR, 08 de julho de 2016.

Joana Sarmento de Matos
Juíza de Direito
Advogados: Alysson Batalha Franco, Clodemir Carvalho de Oliveira

Prisão em Flagrante
134 - 0010439-68.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010439-3
Réu: Rita Araujo da Silva
 SENTENÇA

Trata-se de auto prisão em flagrante.
Consta nos autos a realização da audiência de custodia, conforme termo
de audiência de fl. 33.
Foi oficiado ao Controle Externo do Ministério Público Estadual para fins
de verificação da mídia, tendo em vista a alegação de agressão por
parte dos policiais.
É o relatório, decido.
A Prisão em Flagrante foi homologada em audiência de custódia, sendo
convertida em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, c/c art. 312,
ambos do CP.
As formalidades legais foram plenamente realizadas. E todas as
comunicações e expedientes relativos ao flagrante foram realizados.
Providencie-se a juntada aos autos principais da cópia do Termo da
audiência de custódia e do CD.
Diligências necessárias.
Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se.
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P.R.I.C.
Boa Vista/RR, 08 de julho de 2016.

Joana Sarmento de Matos
Juíza de Direito
Auxiliar da Vara
Advogado(a): João Alberto Sousa Freitas

135 - 0011700-68.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011700-7
Réu: Francisco Claudemir da Silva e outros.
 SENTENÇA

Trata-se de auto prisão em flagrante.
Consta nos autos a realização da audiência de custodia, conforme termo
de audiência de fl. 28.
É o relatório, decido.
A Prisão em Flagrante de Francisco Claudemir da Silva Junior e Miele
Guimarães da Silva foi homologada em audiência de custódia, sendo
convertida em prisão preventiva nos termos do art. 310, II, c/c art. 312,
ambos do CPP.
As formalidades legais foram plenamente realizadas. E todas as
comunicações e expedientes relativos ao flagrante foram realizados.
Providencie-se a juntada aos autos principais da cópia do Termo da
audiência de custódia e do CD.
O Auto de Prisão em Flagrante foi autuado constando como réus
Francisco Claudemir da Silva Junior, Francisco Claudemir da Silva e
Rosangela Rodrigues de Carvalho, entretanto, apenas o primeiro foi
flagranteado juntamente com Miele Guimarães da Silva, sendo que os
dois últimos são os pais do primeiro, não tendo nenhum envolvimento
com o fato/flagrante em questão, razão pela qual determino a retificação
de forma a fazer constar apenas Francisco Claudemir da Silva Junior e
Miele Guimarães da Silva no polo passivo.
Diligências necessárias.
Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se.
P.R.I.C.
Boa Vista/RR, 08 de julho de 2016.

Joana Sarmento de Matos
Juíza de Direito
Auxiliar da Vara
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Execução Penal
Expediente de 07/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

PROMOTOR(A):
Anedilson Nunes Moreira
Carlos Paixão de Oliveira

ESCRIVÃO(Ã):
Wemerson de Oliveira Medeiros

Execução da Pena
136 - 0184048-73.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.184048-9
Sentenciado: Adeilson Elioterio dos Santos
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de unificação de penas do apenado Adeilson
Eliotério dos Santos.
1ª Ação Penal nº 0010.06.140460-3  Pena 05 anos de reclusão, a ser
cumprida, inicialmente, no regime fechado, pela prática do crime previsto
no Art. 12 da Lei nº 6.368/76, conforme guia de fls. 231.
2º Ação Penal nº 0010.10.002906-4  Pena 36 anos de reclusão, a ser
cumprida, inicialmente, no regime fechado, pela prática do crime previsto
no Art. 121, § 2º, I e IV do CP, conforme guia de fls. 476.
3º Ação Penal nº 0010.16.007187-3  Pena 04 anos de reclusão, pela
prática do crime previsto no art. 180 e art. 304, na forma do art. 71 do
CP, conforme guia de fls. 913/915.
4º Ação Penal nº 0010.09.219921-4  Pena 17 anos e 06 meses de
reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/06, conforme guia de fls. 952.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Compulsando os autos, verifico a chegada de nova guia de execução,
fls. 952, que informa a aplicação de nova condenação ao reeducando,
que atualmente cumpre pena no regime fechado. O novo decreto

condenatório deu-se durante o cumprimento da execução, devendo a
pena pela nova condenação ser somada aquela em curso, nos termos
do art. 111, par. único da LEP.
Com a chegada da nova guia de execução, cumpre observar que a
soma da pena cumprida à nova condenação extrapola o limite de 08
(oito) anos, quantidade que determina o cumprimento da pena no regime
fechado (art. 33, § 2ª, "a" do Código Penal). Diante disso, cabe verificar
que o reeducando deverá permanecer cumprindo sua pena no regime
atual, mais grave possível.
Com a unificação da pena do reeducando, cabe analisar a data base
para aferição de benefícios, devendo ser fixada em 25/03/2015, data da
prática da última falta grave (fl. 906).
Posto isso, UNIFICO as PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE do
reeducando Adeilson Eliotério dos Santos, por consequência, em razão
do fundamento acima, MANTENHO o regime de cumpriimento de pena
no FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e art. 75, § 2º, ambos do
CP, FIXO o dia 25/03/2015como data-base, pela razão acima.
Elabore-se, imediatamente, calculadora de execução penal, após, dê-se
vista à Defesa e ao Ministério Público do Estado de Roraima, a fim de
que se manifestem acerca do cálculo para fins de sua homologação, nos
termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº 113, de 20 de ABRIL de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça  CNJ.
Expedientes de praxe.
Boa Vista-RR, 07 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Advogado(a): Vera Lúcia Pereira Silva

Vara Execução Penal
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

PROMOTOR(A):
Anedilson Nunes Moreira
Carlos Paixão de Oliveira

ESCRIVÃO(Ã):
Wemerson de Oliveira Medeiros

Execução da Pena
137 - 0076580-89.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.076580-1
Sentenciado: Wagner Alves Santil
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de pedido de regressão cautelar de regime e
suspensão de benefício em desfavor do reeducando, atualmente
cumprindo pena no regime semiaberto, pelo fato de ter sido flagrado
utilizando aparelho celular dentro da unidade prisional.
Os documentos de fls. 659/660, demonstram os fatos atribuídos ao
reeducando.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
No caso concreto, o reeducando foi flagrando utilizando aparelho de
comunicação móvel, fato este considerado crime previsto no art. 349-A
do Código Penal, bem como infração discipl inar sujeita ao
reconhecimento de falta grave, nos termos do Art. 50, VII da LEP.
Diante disso, resta presentes na espécie a presença de fortes indícios
da prática de falta grave, fato que demonstra o total descaso do
reeducando com o sistema penitenciário, a justiça e a sanção imposta.
Assim, face aos fundamento acima expostos, a regressão cautelar ao
regime mais gravoso, do semiaberto para o fechado, é medida de
justiça, face a evidência da prática de infração disciplinar.
No ponto, cabe colecionar o seguinte aresto:
EXECUÇÃO PENAL.  HABEAS CORPUS.  FALTA GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR DEREGIME, SEM A PRÉVIA OITIVA DO
CONDENADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caracterizada a prática de infração
disciplinar de natureza grave, a cautelar regressão de regime pode ser
realizada antes da oitiva do condenado, em razão do teor do § 2.º do art.
118 da Lei das Execuções Penais. II. Não ofende os postulados da
ampla defesa e do contraditório ar egressão do regime prisional imposto
ao condenado, quando ocorre o descumprimento das condições
impostas à manutenção do benefício,entre elas a de não praticar novo
crime doloso ou falta grave. III. A conclusão do procedimento para
apuração de falta grave, com aoitiva do apenado, antes da determinação
da regressão do regime,somente se faz indispensável quando se tratar
de medida definitiva.Precedentes. IV. Orddem denegada. (STJ - HC:
224991 MG 2011/0272028-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de
Julgamento: 28/02/2012,  T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 159/257



DJe 05/03/2012)
Deve ser ressaltado que a regressão cautelar do regime de cumprimento
de pena não ofende ao disposto no art. 118, § 2º, da LEP, bem como,
outrossim, ao princípio da presunção da inocência, uma vez que a prévia
oitiva do reeducando, para efeito de regularidade de procedimento da
regressão prisional somente é exigida quando se trate de medida
definitiva, sendo dispensável em caso de regressão cautelar. Tal
providência visa a preservação de eficácia de futura decisão a ser
proferida em relação ao fato que ensejou o possível cometimento de
falta.
Acrescente-se que este posicionamento está pacificado no Supremo
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda,
no Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), ou seja, em benefício da
disciplina, pode o Estado-juiz, cautelarmente, determinar o recolhimento
provisório do reeducando, a quem se atribua infração disciplinar, sem
prejuízo do direito de ser ouvido posteriormente, antes de decisão final
em relação ao reconhecimento de falta grave.
Posto isso, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de
cumprimento de pena da reeducando Wagner Alves Santil, do
SEMIABERTO para o FECHADO, nos termos do art. 50, II, c/c o art.
118, I, ambos da Lei de Execução Penal, SUSPENDO os benefícios do
REGIME FECHADO.
Designo o dia 30/08/2016, às 08h45min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Certifique-se a quantidade de dias a serem remidos da pena do
reeducando pelo trabalho comprovado às fls. 654/658
Expedientes de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 04 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 30/08/2016 às 08:45 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

138 - 0087163-36.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.087163-3
Sentenciado: Gilson da Silva Araujo
Audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 07/07/2016 às 11:15
horas. DECIDO. HOMOLOGO A JUSTIFICATIVA do reeducando, por
consequência, RECLASSIFICO A CONDUTA do reeducando para BOA,
devendo PERMANECER no REGIME ABERTO e com CONDUTA BOA,
nos termos da cota ministerial e Defesa. Por fim, DEFIRO a benesse de
SAÍDA TEMPORÁRIA para o ano de 2016 em seu favor, para ser
usufruída no período de 5 a 11.8.2016, 7 a 13.10.2016 e 24 a
30.12.2016, nos termos do art. 122 e segs., também da Lei de Execução
Penal. O reeducando deverá, nos termos do art. 124, § 1º, da Lei de
Execução Penal: a) fornecer à direção do estabelecimento prisional o
endereço onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício; b)
não mudar e nem se ausentar do território da Comarca de Boa Vista/RR,
sem prévia autorização judicial; c) não mudar de residência, sem
comunicação e autorização judicial e à autoridade incumbida da
observação cautelar e de proteção; d) recolher-se à habitação até as
20h; e) privar-se de frequentar bares, casas noturnas e semelhantes; e f)
não portar arma ou instrumento que possa ser utilizado como arma.
Ressalto que qualquer alteração verificada na conduta ou no
comportamento do reeducando deverá ser registrada na certidão
carcerária e comunicada, imediatamente, a este Juízo, para possível
suspensão ou revogação do benefício, que só poderá ser recuperado
caso satisfeito os requisitos do parágrafo único do art. 125 da Lei de
Execução Penal. Por fim, elabore-se, imediatamente, calculadora de
execução penal, após, dê-se vista à Defesa e ao Ministério Público do
Estado de Roraima, a fim de que se manifestem acerca do cálculo para
fins de sua homologação, nos termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº
113, de 20 de ABRIL de 2010, do Conselho Nacional de Justiça  CNJ.
Decisão publicada em audiência. Registre-se. Cumpra-se. Partes
intimadas em audiência. As partes dispensam o prazo recursal. Nada
mais havendo, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito respondendo pela
Vara de Execução Penal, Dr. Evaldo Jorge Leite, encerrar o presente
termo, que vvai por todos assinados. Boa Vista/RR,07/07/2016.
MM. Juiz:
Advogados: Vera Lúcia Pereira Silva, Terezinha Muniz de Souza Cruz

139 - 0108490-03.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.108490-2
Sentenciado: Maycon de Carvalho Barbosa
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de pedido de regressão de regime e suspensão de
benefício, com imposição de sanção disciplinar em desfavor do
reeducando, atualmente cumprindo pena no regime fechado.
Certidão carcerária, fls. 532/536, informando a fuga (24/12/2015) e a

recaptura do reeducando (03/02/2016).
O documento de fls. 538/539 informa nova fuga do reeducando
(03/02/2016) e recaptura (07/05/2016).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
No caso concreto, o reeducando foi incluído na relação de foragido,
tendo em vista que empreendeu fuga da unidade prisional em diversas
oportunidades, demonstrando total desinteresse no cumprimento da
pena fixada pela prática de crimes.
Diante disso, resta plenamente demonstrado total descaso com o
sistema penitenciário, a justiça e a sanção imposta, face a nova inclusão
do apenado na elação de foragidos. A jurisprudência pacífica reconhece
como falta grave a fuga do estabelecimento prisional (STJ - AgRg no
REsp: 1379261 RS 2013/0137783-1, Relator: Min. Gurgel de Faria, DJe
13/05/2015), de modo que esse é o entendimento adotado pelo Juízo.
Assim, face aos fundamento acima expostos, a regressão cautelar ao
regime mais gravoso, do semiaberto para o fechado, é medida de
justiça, face a evidência da prática de infração disciplinar.
No ponto, cabe colecionar o seguinte aresto:
EXECUÇÃO PENAL.  HABEAS CORPUS.  FALTA GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR DEREGIME, SEM A PRÉVIA OITIVA DO
CONDENADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caracterizada a prática de infração
disciplinar de natureza grave, a cautelar regressão de regime pode ser
realizada antes da oitiva do condenado, em razão do teor do § 2.º do art.
118 da Lei das Execuções Penais. II. Não ofende os postulados da
ampla defesa e do contraditório ar egressão do regime prisional imposto
ao condenado, quando ocorre o descumprimento das condições
impostas à manutenção do benefício,entre elas a de não praticar novo
crime doloso ou falta grave. III. A conclusão do procedimento para
apuração de falta grave, com aoitiva do apenado, antes da determinação
da regressão do regime,somente se faz indispensável quando se tratar
de medida definitiva.Precedentes. IV. Ordem denegada. (STJ - HC:
224991 MG 2011/0272028-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de
Julgamento: 28/02/2012,  T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 05/03/2012)
Nesse ponto, cumpre verificar que a sanção disciplinar imposta pela
prática de falta grave deve obediência ao Art. 58 da Lei de Execução
Penal, que estabelece o prazo máximo de 30 dias para o isolamento, a
suspensão e a restrição de direitos, com manifestação judicial, período
superior aqueles possíveis de serem fixados pela autoridade
administrativa.
No entanto, cumpre verificar que o reeducando já se encontra cumprindo
pena no regime mais gravoso, impossibilitando a regressão cautelar
pleiteada. Em que pese a impossibilidade da regressão, a suspensão de
benefícios deve ser deferida, de modo a afastar a possibilidade de novas
práticas de infrações disciplinares pelo reeducando.
Posto isso, SUSPENDO os benefícios do REGIME FECHADO, bem
como DEFIRO sanção disciplinar em desfavor do reeducando pelo prazo
de 30 dias.
 Designo o dia 18/08/2016, às 10h45min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 04 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 18/08/2016 às 10:45 horas.
Advogado(a): Ronnie Gabriel Garcia

140 - 0108495-25.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.108495-1
Sentenciado: Fabio Barbosa da Silva
 DECIDO. Diante da declaração do reeducando, RECONHEÇO FALTA
GRAVE cometida em razão de fuga, ver expedientes de fls. 263/264,
nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, por consequência,
DETERMINO que o reeducando PERMANEÇA no REGIME FECHADO,
bem como SUSPENDO os benefícios do REGIME FECHADO, ainda,
REVOGO 1/3 de eventuais dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei
de Execução Penal, por fim, RECLASSIFICO a sua CONDUTA para MÁ,
nos termos do art. 99, IV, do Regimento Interno do Sistema Penitenciário
do Estado de Roraima. Elabore-se, imediatamente, calculadora de
execução penal, após, dê-se vista à Defesa e ao Ministério Público do
Estado de Roraima, a fim de que se manifestem acerca do cálculo para
fins de sua homologação, nos termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº
113, de 20 de ABRIL de 2010, do Conselho Nacional de Justiça  CNJ.
Decisão publicada em audiência. Registre-se. Cumpra-se. Partes
intimadas em audiência. Nada mais havendo, mandou o Meritíssimo Juiz
de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal, Dr. Evaldo Jorge
Leite, encerrar o presente termo, que vai por todos assinados. Boa
Vista/RR, 07.07.2016.
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Advogado(a): Vera Lúcia Pereira Silva

141 - 0123347-54.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.123347-5
Sentenciado: Felipe France Fidelis Lemos
Audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 07/07/2016 às 10:00
horas. DECIDO. Diante da declaração do reeducando, RECONHEÇO
FALTA GRAVE cometida em razão de novo delito e fuga, ver
expedientes de fls. 656, nos termos do art. 50,II e 52, caput, da Lei de
Execução Penal, por consequência, DETERMINO que o reeducando
PERMANEÇA no REGIME FECHADO, conforme decisão de fls. 613,
bem como SUSPENDO os benefícios do REGIME FECHADO, ainda,
REVOGO 1/3 de eventuais dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei
de Execução Penal, por fim, RECLASSIFICO a sua CONDUTA para MÁ,
nos termos do art. 99, IV, do Regimento Interno do Sistema Penitenciário
do Estado de Roraima. Elabore-se, imediatamente, calculadora de
execução penal, após, dê-se vista à Defesa e ao Ministério Público do
Estado de Roraima, a fim de que se manifestem acerca do cálculo para
fins de sua homologação, nos termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº
113, de 20 de ABRIL de 2010, do Conselho Nacional de Justiça  CNJ.
Decisão publicada em audiência. Registre-se. Cumpra-se. Partes
intimadas em audiência. Nada mais havendo, mandou o Meritíssimo Juiz
de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal, Dr. Evaldo Jorge
Leite, encerrar o presente termo, que vai por todos assinados. Boa
Vista/RR, 07.07.2016.
MM. Juiz:
Advogado(a): Jose Vanderi Maia

142 - 0154800-96.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.154800-1
Sentenciado: Antônio Severo Sobrinho
 DESPACHO

Defiro cota ministerial de fl. 140.
Designo o dia 30/08/2016, às 09h15min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.

Boa Vista-RR, 04 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 30/08/2016 às 09:15 horas.
Advogado(a): Lenir Rodrigues Santos Veras

143 - 0189410-56.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.189410-6
Sentenciado: Ana Paula Viriato de Almeida
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifico que o cálculo de fl.  512/514 está de
acordo com o art. 112 e art. 131 e segs., ambos da Lei de Execução
Penal. Logo, a sua homologação, em razão da conformidade com o
ordenamento jurídico pátrio, é medida que se impõe.
Posto isso, homologo a calculadora de execução penal de fl. 512/514 da
reeducanda Ana Paula Viriato de Almeida, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 5º, § 1ºda Resolução Nº 113,
de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Dê-se cópia do cálculo e desta decisão a reeducanda, que servirá como
atestado de pena.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

 Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal
Advogado(a): Terezinha Muniz de Souza Cruz

144 - 0207920-83.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.207920-0
Sentenciado: Nilton Alves da Silva
 DECISÃO
(...)
Compulsando os autos, verifico que o cálculo de fl. 213/215 está de
acordo com o art. 112 e art. 131 e segs., ambos da Lei de Execução
Penal. Logo, a sua homologação, em razão da conformidade com o
ordenamento jurídico pátrio, é medida que se impõe.
Posto isso, homologo a calculadora de execução penal de fl. 213/215 do
reeducando Nilton Alves da Silva, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 5º, § 1ºda Resolução Nº 113, de 20 de
abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Dê-se cópia do cálculo e desta decisão ao reeducando, que servirá
como atestado de pena.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

145 - 0213257-53.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.213257-9
Sentenciado: Luiz Elias Eduardo
 DECIDO. Diante da declaração do reeducando, RECONHEÇO FALTA
GRAVE cometida em razão de fuga, ver expedientes de fls. 304, nos
termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, por consequência,
DETERMINO que o reeducando PERMANEÇA no REGIME
SEMIABERTO, bem como SUSPENDO os benefícios do REGIME
SEMIABERTO, ainda, REVOGO 1/3 de eventuais dias remidos, nos
termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, por fim, RECLASSIFICO a
sua CONDUTA para MÁ, nos termos do art. 99, IV, do Regimento
Interno do Sistema Penitenciário do Estado de Roraima. Elabore-se,
imediatamente, calculadora de execução penal, após, dê-se vista à
Defesa e ao Ministério Público do Estado de Roraima, a fim de que se
manifestem acerca do cálculo para fins de sua homologação, nos termos
do art. 5º e segs. da Resolução Nº 113, de 20 de ABRIL de 2010, do
Conselho Nacional de Justiça  CNJ. Decisão publicada em audiência.
Registre-se. Cumpra-se. Partes intimadas em audiência. Nada mais
havendo, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito respondendo pela Vara
de Execução Penal, Dr. Evaldo Jorge Leite, encerrar o presente termo,
que vai por todos assinados. Boa Vista/RR, 07.07.2016.
Advogado(a): Vera Lúcia Pereira Silva

146 - 0005040-68.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.005040-9
Sentenciado: Adriano Rarris da Cruz
 DESPACHO

Designo audiência do reeducando Adriano Rarris da Cruz, conforme fl.
414, para o dia 28/08/2016, às 10h45min.

Boa Vista/RR, 04.07.2016

Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito Substituto da Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 23/08/2016 às 10:45 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

147 - 0008876-15.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.008876-1
Sentenciado: Doracy Oliveira Pires
 SENTENÇA
A reeducanda Doracy Oliveira Pires, já qualificado nos autos desta
execução, foi condenado ao cumprimento da pena unificada de 11 anos
e 01 mês de reclusão, conforme calculadora de execução penal de fl.
305/306.
O Ofício nº 0031/2016/DESIP, informa o falecimento da reeducanda, fl.
327.
Certidão de óbito, fl. 328.
É o relatório. DECIDO.
Considerando que o Código Penal  CP enuncia que uma das formas de
extinção da pena é pela morte do agente, e que a reeducanda faleceu
no dia 06 de fevereiro de 2016, logo, a declaração da extinção da sua
pena é medida que se impõe.
Posto isso, nos termos do inciso I, do art. 107, do CP, declaro extinta a
pena privativa de liberdade e a multa imposta Doracy Oliveira Pires.
Retifique-se a guia de recolhimento, nos termos do § 2.º do art. 106, da
LEP.
Remeta-se cópia desta Sentença ao Estabelecimento Prisional, no qual
o reeducando esteve recluso, à Polinter e à Secretaria de Segurança
Pública, para fins de baixa em seus cadastros.
Uma vez certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal
Regional Eleitoral  TRE, conforme o inciso III, do art. 15, da Constituição
Federal  CF, e providencie-se o recolhimento dos mandados de prisão
eventualmente expedidos relativos a esta pena, certificando-se.
Após, certifique-se o cartório se todas as formalidades legais foram
cumpridas e, em caso positivo, arquivem-se estes autos, observando as
normas da Corregedoria Geral de Justiça  CGJ.
Publique-se. Intimem-se.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.
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Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

148 - 0009960-51.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.009960-2
Sentenciado: Raylan Vitor Barbosa
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de pedido de prisão domiciliar em favor do
reeducando Raylan Vitor Barbosa, condenado a pena privativa de
liberdade de 17 de reclusão, pela prática do crime previso no Arts. 121, §
2º, II e IV do CP. (fl. 03)
Certidão carcerária, fls. 144/145, indicando conduta má.
O Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido, fl. 153.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Analisando os autos, constata-se que o reeducando foi diagnosticado
como portador da doença infectocontagiosa tuberculose, conforme fls.
151/152, fato que motivou o pedido de prisão domiciliar.
A prisão domiciliar tem seu regramento previsto no Art. 117 da LEP,
sendo atribuída a presos em regime aberto. No entanto, a jurisprudência
tem admitido, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar
aos presos em regimes mais gravosos (STJ - HC: 152252 MG
2009/0214263-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Data de Julgamento: 15/02/2011, T5  QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 09/03/2011).
Neste sentido, em que pese a demonstração da moléstia que atinge o
reeducando, não restou comprovado a impossibilidade da assistência
médica no estabelecimento prisional em este que cumpre pena, fator
preponderante no deferimento da prisão domiciliar aos presos de
regimes mais gravosos.
Ademais, milita em desfavor do reeducando a recente fuga da unidade
prisional em que cumpre pena, somente retornando ao cumprimento da
pena após ter sido recapturado pelas forças de segurança estatais,
conforme se verifica na certidão carcerária de fls. 144/145.
Posto isso, em dissonância com a Defesa e o parquet, INDEFIRO o
pedido de PRISÃO DOMICILIAR em favor do reeducando.
Determino que o estabelecimento prisional agende data para que o
reeducando seja submetido a exame pela Junta Médica Oficial do
Estado.
Designo o dia 18/08/2016, às 10h30min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducandoo (fls.
144/145), nos termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 04 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 18/08/2016 às 10:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

149 - 0004967-28.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.004967-0
Sentenciado: Noêmio Peixoto da Silva
 DECIDO. Diante da declaração do reeducando, RECONHEÇO FALTA
GRAVE cometida em razão de fuga, ver expedientes de fls. 151/152,
nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, por consequência,
DETERMINO que haja a REGRESSÃO ao REGIME FECHADO bem
como SUSPENDO os benefícios do REGIME FECHADO, ainda,
REVOGO 1/3 de eventuais dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei
de Execução Penal, por fim, RECLASSIFICO a sua CONDUTA para MÁ,
nos termos do art. 99, IV, do Regimento Interno do Sistema Penitenciário
do Estado de Roraima. Elabore-se, imediatamente, calculadora de
execução penal, após, dê-se vista à Defesa e ao Ministério Público do
Estado de Roraima, a fim de que se manifestem acerca do cálculo para
fins de sua homologação, nos termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº
113, de 20 de ABRIL de 2010, do Conselho Nacional de Justiça  CNJ.
Decisão publicada em audiência. Registre-se. Cumpra-se. Partes
intimadas em audiência. Nada mais havendo, mandou o Meritíssimo Juiz
de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal, Dr. Evaldo Jorge
Leite, encerrar o presente termo, que vai por todos assinados. Boa
Vista/RR, 07.07.2016.
MM. Juiz:
Nenhum advogado cadastrado.

150 - 0007890-27.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.007890-1
Sentenciado: Marlon Coelho Sobral
 DESPACHO

Designo o dia 16/08/2016, às 11h30min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.

Expedientes de praxe.
Vista ao Ministério Público, para manifestar-se quanto ao pleito de fl.
261.

Boa Vista-RR, 07 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 16/08/2016 às 11:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

151 - 0007900-71.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.007900-8
Sentenciado: Julio Borges de Castro
 DECIDO. Diante da declaração do reeducando, RECONHEÇO FALTA
GRAVE cometida em razão de novo delito, ver expedientes de fls. 195,
nos termos do art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, por
consequência, DETERMINO que o reeducando RETORNE ao REGIME
SEMIABERTO, bem como SUSPENDO os benefícios do REGIME
SEMIABERTO, ainda, REVOGO 1/3 de eventuais dias remidos, nos
termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, por fim, RECLASSIFICO a
sua CONDUTA para MÁ, nos termos do art. 99, IV, do Regimento
Interno do Sistema Penitenciário do Estado de Roraima. Elabore-se,
imediatamente, calculadora de execução penal, após, dê-se vista à
Defesa e ao Ministério Público do Estado de Roraima, a fim de que se
manifestem acerca do cálculo para fins de sua homologação, nos termos
do art. 5º e segs. da Resolução Nº 113, de 20 de ABRIL de 2010, do
Conselho Nacional de Justiça  CNJ. Decisão publicada em audiência.
Registre-se. Cumpra-se. Partes intimadas em audiência. Nada mais
havendo, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito respondendo pela Vara
de Execução Penal, Dr. Evaldo Jorge Leite, encerrar o presente termo,
que vai por todos assinados. Boa Vista/RR, 07.07.2016
Nenhum advogado cadastrado.

152 - 0007952-67.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.007952-9
Sentenciado: Doralice Melo Lima
Audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 06/09/2016 às 09:00
horas.
Advogado(a): Jules Rimet Grangeiro das Neves

153 - 0008807-46.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.008807-4
Sentenciado: Ramilson da Silva Almeida
 DECIDO. Considerando que a pedido da defesa de extinção de pena fl.
210, seja juntada nova calculadora. Após retorne-se os autos para
decisão. 07.07.2016.
Nenhum advogado cadastrado.

154 - 0013700-80.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.013700-4
Sentenciado: Paulo Almeida Costa
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifico que o cálculo de fl. 141/143 está de
acordo com o art. 112 e art. 131 e segs., ambos da Lei de Execução
Penal. Logo, a sua homologação, em razão da conformidade com o
ordenamento jurídico pátrio, é medida que se impõe.
Posto isso, homologo a calculadora de execução penal de fl. 141/143 do
reeducando Paulo Almeida Costa, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 5º, § 1ºda Resolução Nº 113, de 20 de
abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Dê-se cópia do cálculo e desta decisão ao reeducando, que servirá
como atestado de pena.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

 Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

155 - 0008140-26.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008140-8
Sentenciado: Daniel de Sousa Rodrigues
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando faz jus ao
benefício de pleiteado, uma vez que satisfez os requisitos exigidos pelo
Art. 126 da LEP.
Posto isso, em consonância com a Defesa e com o Ministério Público,
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DECLARO remidos 393 dias da pena privativa de liberdade do
reeducando Daniel de Sousa Rodrigues nos termos do Art. 126, § 1º, II,
da LEP.
Elabore-se, imediatamente, calculadora de execução penal, após, dê-se
vista à Defesa e ao Ministério Público do Estado de Roraima, a fim de
que se manifestem acerca do cálculo para fins de sua homologação, nos
termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº 113, de 20 de ABRIL de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Publique-se. Intimem-se.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Advogado(a): Ednaldo Gomes Vidal

156 - 0014058-11.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.014058-4
Sentenciado: Inaldo Pereira Bezerra
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando faz jus ao
benefício de pleiteado, uma vez que satisfez os requisitos exigidos pelo
Art. 126 da LEP.
Posto isso, em consonância com a Defesa e com o Ministério Público,
DECLARO remidos 46 dias da pena privativa de liberdade do
reeducando Inaldo Pereira Bezerra nos termos do Art. 126, § 1º, II, da
LEP.
Elabore-se, imediatamente, calculadora de execução penal, após, dê-se
vista à Defesa e ao Ministério Público do Estado de Roraima, a fim de
que se manifestem acerca do cálculo para fins de sua homologação, nos
termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº 113, de 20 de ABRIL de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Publique-se. Intimem-se.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

157 - 0018048-10.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.018048-1
Sentenciado: Wagner Nascimento da Silva
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifico que o cálculo de fl. 78 está de acordo
com o art. 112 e art. 131 e segs., ambos da Lei de Execução Penal.
Logo, a sua homologação, em razão da conformidade com o
ordenamento jurídico pátrio, é medida que se impõe.
Posto isso, homologo a calculadora de execução penal de fls. 78 do
reeducando Wagner Nascimento da Silva, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 5º, § 1ºda Resolução Nº 113,
de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Dê-se cópia do cálculo e desta decisão ao reeducando, que servirá
como atestado de pena.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

 Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

158 - 0000398-13.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.000398-8
Sentenciado: Iramilson Macedo Lima
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando faz jus ao
benefício de pleiteado, uma vez que satisfez os requisitos exigidos pelo
Art. 126 da LEP.
Posto isso, em consonância com a Defesa e com o Ministério Público,
DECLARO remidos 54 dias da pena privativa de liberdade do
reeducando Iramilson Macedo Lima nos termos do Art. 126, § 1º, II, da
LEP.
Elabore-se, imediatamente, calculadora de execução penal, após, dê-se

vista à Defesa e ao Ministério Público do Estado de Roraima, a fim de
que se manifestem acerca do cálculo para fins de sua homologação, nos
termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº 113, de 20 de ABRIL de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Publique-se. Intimem-se.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

159 - 0002826-65.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.002826-6
Sentenciado: Ivanildo Miranda da Silva
 DESPACHO

Informe-se junto a Vara de Crimes de Tráfico de drogas se houve
instauração de ação penal para apurar os fatos narrados às fls. 153/154.
Cumpra-se, com urgência, face a proximidade do término da pena do
reeducando.

Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

160 - 0002866-47.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.002866-2
Sentenciado: Robson Crozué Ferreira de Lima
 DECIDO. Defiro o pedido de instauração do PAD, para apuração das
informações constantes nas fls. 121/123, cientificando a defensoria
pública. no que tange ao pedido de autorização de viagem para ao
tratamento fora do domicilio, AUTORIZO-A CONDICIONADA A
APRESENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO EM QUE SERÁ
REALIZADO O TRATAMENTO. Por outro lado, indefiro o pedido de
prisão domiciliar, eis que as condições subjetivas do reeducando não lhe
favorecem. o pedido de remição fica sobrestado ao resultado do PAD.
Boa Vista/RR, 07.07.2016.
Nenhum advogado cadastrado.

161 - 0011069-95.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.011069-2
Sentenciado: Sílvio Gilberto Hermes Barata
 DESPACHO

Transladem-se aos autos principais cópias do relatório, voto, acórdão e
da certidão de trânsito em julgado do agravo em execução penal,
arquive-se o feito relacionado ao agravo.
Vista ao Ministério Público e à Defesa, para ciência do retorno dos autos
da instância superior.
Intime-se o reeducando para retornar, de imediato, ao cumprimento da
pena no regime aberto.

Boa Vista-RR, 07 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Advogado(a): Nilter da Silva Pinho

162 - 0011078-57.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.011078-3
Sentenciado: Wilson Ferreira Lima Sobrinho
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de pedido de prorrogação de prisão domiciliar em
favor do reeducando Wilson Ferreira Lima Sobrinho, condenado a pena
privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de reclusão, pela prática
dos crimes previsos no Art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, art. 29 e art. 92, I
todos do Código Penal, fl. 03. (fls. 333/334)
Laudo Médico Pericial, fls. 341/342, manifestando-se favorável ao
tratamento pelo prazo de 90 dias.
O Ministério Público, à fl. 343, pugnou pelo indeferimento do pedido.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Analisando os autos, denota-se que o reeducando foi diagnosticado com
câncer na tireoide, necessitando realizar tratamento em outro Estado,
conforme laudo médico de tratamento fora de domicílio de fl. 278.
O Laudo Médico Pericial de fls. 341/342, realizado pela Junta Médica
Pericial do Estado de Roraima, afirma que o tratamento a ser realizado
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pelo reeducando, Iodoterapia, não é ofertado pela rede de saúde
estadual, de modo que o tratamento em outro estado de federação é a
única forma de combate a doença que acomete o requerente.
Ademais, o sistema prisional do Estado de Roraima não está equipado
para dispensar aos reeducando os cuidados necessários para o
tratamento de enfermidade graves, notadamente relacionados a
qualquer espécie de câncer, como é o caso dos autos. Tal fato é
confirmado pela ausência, em todo o Estado, de unidade hospitalar
capaz de prestar o tratamento necessário ao apenado.
Cumpre verificar que a prisão domiciliar tem seu regramento previsto no
Art. 117 da LEP, sendo atribuída a presos em regime aberto. No entanto,
a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, a concessão de
prisão domiciliar aos presos em regimes mais gravosos, como é o caso
do reeducando (STJ - HC: 152252 MG 2009/0214263-9, Relator:
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
15/02/2011, T5  QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2011).
A medida pleiteadaa encontra fundamento da gravidade da moléstia a
qual foi diagnosticado o reeducando, na falta de tratamento necessário
no Estado de Roraima, ausência esta que milita em favor do deferimento
do pedido, hipóteses essas que coadunam a excepcional possibilidade
da prisão domiciliar a presos que cumprem pena no regime semiaberto e
fechado.
Posto isso, em dissonância o parecer ministerial, PRORROGO o
benefício de PRISÃO DOMICILIAR em favor do reeducando Wilson
Ferreira Lima Sobrinho, pelo período de 90 dias, a contar da data desta
decisão, bem como autorizo a viagem à cidade de Manaus/AM, devendo
juntar os comprovantes da passagem de ida e volta.
Cientifique-se o reeducando que: a) deverá ficar recolhido após as 20h e
finais de semana, sob pena de revogação do benefício; b) deverá
comparecer pessoalmente a cada 30 dias em juízo, para comprovar a
continuidade de residência fixa e tratamento médico; c) não poderá
mudar de residência sem comunicação ao Juízo e à autoridade
incumbida da observação cautelar e de proteção; e d) não poderá
frequentar bares, boates, casa de jogos, casas de prostituição ou
semelhantes.
Qualquer alteração verificada na conduta ou comportamento do
reeducando no usufruto deste benefício deverá ser comunicada,
imediatamente, a este Juízo, para possível suspensão ou revogação do
benefício.
Expedientes de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Advogado(a): Ednaldo Gomes Vidal

163 - 0012958-84.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.012958-5
Sentenciado: Andre da Silva Medeiros
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifico que o cálculo de fl. 48 está de acordo
com o art. 112 e art. 131 e segs., ambos da Lei de Execução Penal.
Logo, a sua homologação, em razão da conformidade com o
ordenamento jurídico pátrio, é medida que se impõe.
Posto isso, homologo a calculadora de execução penal de fl.48 do
reeducando André da Silva Medeiros, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 5º, § 1ºda Resolução Nº 113, de 20 de
abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Dê-se cópia do cálculo e desta decisão ao reeducando, que servirá
como atestado de pena.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

164 - 0015730-20.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.015730-5
Sentenciado: Jander Ednei Gomes do Nascimento
 DESPACHO

Postergo a análise do pedido de livramento condicional (fls. 155/156),
para momento posterior à análise da conduta atribuída ao reeducando
às fls. 138/141.
Designo o dia 30/08/2016, às 09h30min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.

Expedientes de praxe.

Boa Vista-RR, 04 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 30/08/2016 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

165 - 0018989-23.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.018989-4
Sentenciado: Vones Ferreira da Silva
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de regressão cautelar do regime de cumprimento de
pena em desfavor do reeducando acima, atualmente em regime aberto,
condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, pela prática dos
crimes previstos nos art. 155, caput, c/c art. 14, II e art. 129 do Código
Penal, conforme sentença de fl. 03.
O documento de fl. 75 informa que o reeducando foi incluído na relação
de foragidos por faltar aos pernoites.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
No caso concreto, o reeducando foi incluído na relação de foragidos por
estar faltado aos pernoites exigidos no regime semiaberto.
Depreende-se nos autos que o apenado foi recapturado em 01/12/2015,
após fuga no dia 03/08/2015, sendo enviado para cumprimento da
sanção disciplinar. Após retornar ao albergue para o cumprimento da
pena no regime aberto, o reeducando novamente foi incluída na relação
de foragidos, em 10/12/2015, permanecendo ausência do cumprimento
da pena há mais de 07 meses.
Tal fato demonstrando claro desinteresse em cumprir a sanção penal
pela prática de delitos, além de revelar um possível comprometimento à
execução da pena, pois trata-se de falta grave  cometida pelo
reeducando, conforme a jurisprudência pacificada (STJ - AgRg no REsp:
1379261 RS 2013/0137783-1, Relator: Min. Gurgel de Faria, DJe
13/05/2015).
Cumpre ressaltar ainda que o reeducando a contumaz na prática de
infrações disciplinares, visto que foi incluído da relação de foragido em
diversas oportunidades, conforme se verifica na certidão carcerária de
fls. 76/80.
Diante disso, resta na espécie a presença de fortes indícios da prática
da falta grave pelo reeducando, que justifica a regressão cautelar ao
regime mais gravoso, do aberto para o semiaberto, sendo esta medida
justificada para evitar a prática de novos delitos, conduta verificada na
última fuga do apenado.
No ponto, cabe colecionar o seguinte aresto:
EXECUÇÃO PENAL.  HABEAS CORPUS.  FALTA GRAVE.
REGRESSÃO CAUTEELAR DEREGIME, SEM A PRÉVIA OITIVA DO
CONDENADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caracterizada a prática de infração
disciplinar de natureza grave, a cautelar regressão de regime pode ser
realizada antes da oitiva do condenado, em razão do teor do § 2.º do art.
118 da Lei das Execuções Penais. II. Não ofende os postulados da
ampla defesa e do contraditório ar egressão do regime prisional imposto
ao condenado, quando ocorre o descumprimento das condições
impostas à manutenção do benefício,entre elas a de não praticar novo
crime doloso ou falta grave. III. A conclusão do procedimento para
apuração de falta grave, com aoitiva do apenado, antes da determinação
da regressão do regime,somente se faz indispensável quando se tratar
de medida definitiva.Precedentes. IV. Ordem denegada. (STJ - HC:
224991 MG 2011/0272028-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de
Julgamento: 28/02/2012,  T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 05/03/2012)
Cumpre ressaltar que este procedimento não ofende ao disposto no art.
118, § 2º, da LEP, bem como, outrossim, ao princípio da presunção da
inocência, uma vez que a prévia oitiva do reeducando, para efeito de
regularidade de procedimento da regressão prisional somente é exigida
quando se trate de medida definitiva, sendo dispensável em caso de
regressão cautelar. Tal providência visa a preservação de eficácia de
futura decisão a ser proferida em relação ao fato que ensejou o possível
cometimento de falta.
Acrescente-se que este posicionamento está pacificado no Supremo
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda,
no Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), ou seja, em benefício da
disciplina, pode o Estado-juiz, cautelarmente, determinar o recolhimento
provisório do reeducando, a quem se atribua infração disciplinar, sem
prejuízo do direito de ser ouvido posteriormente, antes de decisão final
em relação ao reconhecimento de falta grave.
Posto isso, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de
cumprimento de pena da reeducando Vones Ferreira da Silva, do
ABERTO para o SEMIABERTO, nos termos do art. 50, II, c/c o art. 118,
I, ambos da Lei de Execução Penal, SUSPENDO os benefícios do
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REGIME SEMIABERTO.
Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do
reeducando.
Após a recaptura do apenado, designe-se audiência de justificação, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 07 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

166 - 0002036-47.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002036-9
Sentenciado: Luiz Henoch Rodrigues de Souza
Audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 06/09/2016 às 09:15
horas.
Nenhum advogado cadastrado.

167 - 0002050-31.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002050-0
Sentenciado: Lucas Silva Santos
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de pedido de regressão cautelar do regime de
cumprimento de pena em desfavor do reeducando, atualmente
cumprindo pena no regime semiaberto, pela prática doc rime previsto no
art. 157, § 2º, I e II do CP.
Os documentos de fls. 63/64 e a certidão carcerária, fls. 65/67, noticiado
a prática de novo delito pelo reeducando e o seu recolhimento na PAMC.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Analisando os autos, verifica-se que o reeducando praticou novo delito,
conforme fls. 63/67, sendo tal fato considerado como infração disciplinar,
cuja consequência é a regressão de regime, conforme se verifica da
leitura do art. 118, I da LEP.
Diante disso, verificada a presença de indícios da prática de falta grave
cometida pelo reeducando, cristalizada na reiteração da conduta
criminosa, as consequências relacionadas a infração disciplinar
prescinde de trânsito em julgado da sentença penal condenatório
(consoante entendimento firmado no STJ).
No ponto, vejamos os julgados abaixo:
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.336.561/RS, processado nos moldes do art. 543-C   do
CPC,   firmou entendimento no sentido de que "o reconhecimento de
falta grave  decorrente do cometimento de fato definido como crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória no processo penal instaurado para
apuração do fato" (Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/4/2014).
Assim, face aos fundamento acima expostos, a regressão cautelar ao
regime mais gravoso, do semiaberto para o fechado, é medida de
justiça, face a evidência da prática de infração disciplinar.
Deve ser ressaltado que a regressão cautelar do regime de cumprimento
de pena não ofende ao disposto no art. 118, § 2º, da LEP, bem como,
outrossim, ao princípio da presunção da inocência, uma vez que a prévia
oitiva do reeducando, para efeiito de regularidade de procedimento da
regressão prisional somente é exigida quando se trate de medida
definitiva, sendo dispensável em caso de regressão cautelar. Tal
providência visa a preservação de eficácia de futura decisão a ser
proferida em relação ao fato que ensejou o possível cometimento de
falta.
Acrescente-se que este posicionamento está pacificado no Supremo
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda,
no Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), ou seja, em benefício da
disciplina, pode o Estado-juiz, cautelarmente, determinar o recolhimento
provisório do reeducando, a quem se atribua infração disciplinar, sem
prejuízo do direito de ser ouvido posteriormente, antes de decisão final
em relação ao reconhecimento de falta grave.
Posto isso, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de
cumprimento de pena da reeducando Lucas Silva Santos, do
SEMIABERTO para o FECHADO, nos termos do art. 50, II, c/c o art.
118, I, ambos da Lei de Execução Penal, SUSPENDO os benefícios do
REGIME FECHADO.
Designo o dia 18/08/2016, às 10h15min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 04 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

168 - 0002067-67.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002067-4
Sentenciado: Edney Alberto Oliveira da Silva
 DECIDO. Defiro a cota ministerial para a juntada do parecer e a defesa
já sai intimada para apresentar o acórdão. Boa Vista/RR, 07.07.2016.
Advogado(a): Jose Vanderi Maia

169 - 0002080-66.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002080-7
Sentenciado: Adriano Monteiro da Silva
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de pedido de transferência do reeducando acima, para a
Cadeia Público de Boa Vista, sob o fundamento de que o mesmo, após
desavenças com outros detentos, vem sofrendo constantes ameaças de
morte.
A autoridade administrativa responsável pela unidade prisional em que o
reeducando encontra-se recolhido, às fls. 87/88, manifestou-se pena
permanência do reeducando na ala de segurança.
O Ministério Público, à fl. 91, pugnou pelo indeferimento do pedido de
transferência do reeducando.
É o relato. Decido.
O pedido de transferência do reeducando deve ser indeferido.
O resguardo da integridade física dos reeducando que se encontram
recolhidos nas unidade prisionais é dever do Estado, cuja
responsabilidade pelo desrespeito de quaisquer direito dos apenas dar-
se-á de forma objetiva.
Nesse sentido, emergem dos autos fundamentos para a manutenção do
reeducando na unidade prisional em que se encontra recolhido, como
sua transferência para a ala de segurança, conforme informado pelo
diretor da PAMC às fls. 87/88.
Ademais, a transferência do reeducando para outra unidade prisional
não se mostra possível neste momento, tendo em vista a lotação
verificada na Cadeia Pública de Boa Vista. A situação precária do
sistema prisional estadual é notória, sendo a PAMC a unidade com
maior capacidade para receber novos condenados, situação que tende a
se consolidar com a construção de novas alas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o
pedido de transferência do reeducando Adriano Monteiro da Silva.
Designo o dia 30/08/2016, às 09h45min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando (fl. 75),
nos termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.
Boa Vista-RR, 05 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 30/08/2016 às 09:45 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

170 - 0006795-54.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.006795-6
Sentenciado: Antonio Raimundo Alencar da Silva
 DESPACHO

Certifique-se o total de dias a serem remidas da pena do reeducando
pelo trabalho externo, comprovados pelas folhas de frequências de fls.
36/41.
Designo o dia 30/08/2016, às 10h30min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.

Boa Vista-RR, 05 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 30/08/2016 às 10:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

171 - 0006888-17.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.006888-9
Sentenciado: Antonio Lima da Silva
 DECISÃO

(...)

Compulsando os autos, verifico que o cálculo de fl. 86 está de acordo

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 165/257



com o art. 112 e art. 131 e segs., ambos da Lei de Execução Penal.
Logo, a sua homologação, em razão da conformidade com o
ordenamento jurídico pátrio, é medida que se impõe.
Posto isso, homologo a calculadora de execução penal de fl. 86 do
reeducando Antônio Lima da Silva  para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 5º, § 1ºda Resolução Nº 113, de 20 de
abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Dê-se cópia do cálculo e desta decisão ao reeducando, que servirá
como atestado de pena.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal
Advogado(a): Paulo Lima Bandeira

172 - 0006890-84.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.006890-5
Sentenciado: Anizio Paulino de Souza Filho
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de pedido de regressão cautelar do regime de
cumprimento de pena em desfavor do reeducando, atualmente
cumprindo pena no regime aberto, pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, I do CP, conforme guia de execução de fl. 03.
A ata de audiência de custódia de fls. 46 noticiam a prática de novo
delito pelo reeducando, bem como a conversão de sua prisão em
flagrante em preventiva.
À fl. 49 consta nova guia de execução, referente à ação penal nº
0010.16.007501-5, informando nova condenação em desfavor do
reeducando, cuja pena foi fixada em 06 anos e 17 dias de reclusão, a
ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, pela prática do crime
previsto no Art. 151, § 2º, I c/c art. 14, II ambos do Código Penal.
À fl. 56, consta a guia de execução definitiva em relação a ação penal nº
0010.15.003180-4, informando a redução da pena inicialmente imposta
ao reeducando para 04 anos de reclusão.
Calculadora de execução penal, fl. 40, informando o cumprimento de 01
ano e 04 meses da pena pelo reeducando.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Analisando os autos, verifica-se que o reeducando praticou novo delito,
conforme fls. 46, sendo tal fato considerado como infração disciplinar,
cuja consequência é a regressão de regime, conforme se verifica da
leitura do art. 118, I da LEP.
Diante disso, verificada a presença de indícios da prática de falta grave
cometida pelo reeducando, cristalizada na reiteração da conduta
criminosa, as consequências relacionadas a infração disciplinar
prescinde de trânsito em julgado da sentença penal condenatório
(consoante entendimento firmado no STJ).
No ponto, vejamos os julgados abaixo:
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.336.561/RS, processado nos moldes do art. 543-C   do
CPC,   firmou entendimento no sentido de que "o reconhecimento de
falta grave  decorrente do cometimento de fato definido como crime
doloso no cuumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória no processo penal instaurado para
apuração do fato" (Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/4/2014).
Assim, face aos fundamento acima expostos, a regressão cautelar ao
regime mais gravoso, do semiaberto para o fechado, é medida de
justiça, face a evidência da prática de infração disciplinar.
Noutro giro, verifico a chegada de nova guia de execução, fls. 49, que
informa a aplicação de nova condenação ao reeducando, que
atualmente cumpre pena no regime aberto. O novo decreto condenatório
deu-se durante o cumprimento da execução, devendo a pena pela nova
condenação ser somada aquela em curso, nos termos do art. 111, par.
único da LEP.
Com a chegada da nova guia de execução, cumpre observar que a
soma da pena a ser cumprida e a nova condenação extrapola o limite de
08 (oito) anos, quantidade que determina o cumprimento da pena no
regime fechado (art. 33, § 2ª, "a" do Código Penal). Diante disso, cabe
verificar que o reeducando deverá regredir de regime para o mais
gravoso.
Com a unificação da pena do reeducando, cabe analisar a data base
para aferição de benefícios, devendo ser fixada em 14/04/2016, data do
fato delituoso objeto da última condenação, por ser a última falta grave
praticada pelo detento.
Posto isso, UNIFICO as PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE do
reeducando Anízio Paulino de Souza Filho, por consequência, em razão
do fundamento acima, determino a regressão do regime de cumprimento
de pena para o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, "A", e art. 75, §
2º, ambos do CP, FIXO o dia 14/04/2016 como data-base, pela razão

acima.
Diante da regressão do regime de cumprimento da pena por ocasião da
unificação das várias penas impostas ao reeducando, a cota ministerial
de fl. 68 perdeu parte do seu objeto, cabendo determinar tão somente a
suspensão dos benefícios do regime fechado.
Designo o dia 30/08/2016, às 10h00min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 04 de julho de 2016.Audiência de JUSTIFICAÇÃO
designada para o dia 30/08/2016 às 10:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

173 - 0006932-36.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.006932-5
Sentenciado: Adrienne Pinheiro de Almeida
Audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 07/07/2016 às 10:30
horas. DECIDO. Providencie-se cópia da gravação audiovisual. Após
juntada, Vista ao Ministério Público. Vindo o parecer concluso. Defiro
pedido da defesa refente a juntada da documentação. Boa Vista/RR,
07.07.2016.
Advogado(a): Eduardo Ferreira Barbosa

174 - 0008991-94.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008991-9
Sentenciado: Joel Lima Mesquita Junior
 DESPACHO

Face a recaptura do reeducando, cumpra a decisão de fls. 64/65.
Designo o dia 30/08/2016, às 09h00min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.

Boa Vista-RR, 04 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 30/08/2016 às 09:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

175 - 0009038-68.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009038-8
Sentenciado: Antonio Ubirajara de Lacerda
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando faz jus ao
benefício de pleiteado, uma vez que satisfez os requisitos exigidos pelo
Art. 126 da LEP.
Posto isso, em consonância com a Defesa e com o Ministério Público,
DECLARO remidos 22 dias da pena privativa de liberdade do
reeducando Antônio Ubirajara de Lacerda nos termos do Art. 126, § 1º,
II, da LEP.
Elabore-se, imediatamente, calculadora de execução penal, após, dê-se
vista à Defesa e ao Ministério Público do Estado de Roraima, a fim de
que se manifestem acerca do cálculo para fins de sua homologação, nos
termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº 113, de 20 de ABRIL de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Publique-se. Intimem-se.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

176 - 0011988-50.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.011988-0
Sentenciado: Valmir de Melo
 DECISÃO

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando faz jus ao
benefício de pleiteado, uma vez que satisfez os requisitos exigidos pelo
Art. 126 da LEP.
Posto isso, em consonância com a Defesa e com o Ministério Público,
DECLARO remidos 30 dias da pena privativa de liberdade do
reeducando Valmir de Melo nos termos do Art. 126, § 1º, II, da LEP.
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Elabore-se, imediatamente, calculadora de execução penal, após, dê-se
vista à Defesa e ao Ministério Público do Estado de Roraima, a fim de
que se manifestem acerca do cálculo para fins de sua homologação, nos
termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº 113, de 20 de ABRIL de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Publique-se. Intimem-se.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Boa Vista-RR, 08 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

177 - 0017616-20.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017616-1
Sentenciado: Jaime de Matos Nogueira
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de pedido de prorrogação de prisão domiciliar em
favor do reeducando Jaime de Matos Nogueira, condenado a pena
unificada de 17 anos e 08 meses de reclusão, cumprindo pela no regime
fechado.
A decisão de fls. 675/676, que deferiu o pedido de prisão domiciliar pelo
período de 60 dias, datada de 28 de março de 2016.
Laudo Médico Pericial fls. 680/681, manifestado-se favorável a prisão
domiciliar.
O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, fl. 683.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Analisando os autos, denota-se que o reeducando é portador de Mal de
Parkinson, doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e
progressiva, que provoca tremores e dificuldade na coordenação. A cura
de tal enfermidade ainda não foi descoberta pela medicina, sendo
apenas tratados os seus sintomas, de modo que a ingestão dos
medicamentos é necessária para a melhora na qualidade de vida do
portador da doença.
Nesse sentido, denota-se que o reeducando não vem ingerindo os
medicamentos prescritos pelo neurologista que acompanha seu caso,
tornando dificultoso o tratamento dos sintomas. Diante disso, cabe
verificar que o próprio reeducando não demonstra preocupação com seu
estado de saúde, o que torna mais difícil o desenvolvimento de
atividades mínimas, tornando inócua a prisão domiciliar.
A prisão domiciliar tem seu regramento previsto no Art. 117 da LEP,
sendo atribuída a presos em regime aberto. No entanto, a jurisprudência
tem admitido, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar
aos presos em regimes mais gravosos, como é o caso do reeducando
(STJ - HC: 152252 MG 2009/0214263-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2011, T5  QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2011).
Tal excepcionalidade tem lugar nos casos em que o estabelecimento
prisional não apresenta condições para ofertar ao apenado o necessário
tratamento médico, caso é o ccaso dos autos.
Posto isso, em consonância com parecer ministerial, DEFIRO o pedido
de PRISÃO DOMICILIAR em favor do reeducando Jaime de Matos
Nogueira pelo período de 60 (sessenta) dias, com fulcro no art. 117, II,
da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal), devendo ser
submetido a exame pela Junta Médica do Estado de Roraima, para
apurar a gravidade e o tempo do tratamento da lesão, além de verificar a
necessidade de prorrogação da medida.
Cientifique-se o reeducando que: a) deverá ficar recolhido após as 20h e
finais de semana, sob pena de revogação do benefício; b) deverá
comparecer pessoalmente a cada 30 dias em juízo, para comprovar a
continuidade de residência fixa e tratamento médico; c) não poderá
mudar de residência sem comunicação ao Juízo e à autoridade
incumbida da observação cautelar e de proteção; e d) não poderá
frequentar bares, boates, casa de jogos, casas de prostituição ou
semelhantes.
Qualquer alteração verificada na conduta ou comportamento do
reeducando no usufruto deste benefício deverá ser comunicada,
imediatamente, a este Juízo, para possível suspensão ou revogação do
benefício.
Determino que a unidade prisional apresente relatório mensal do
tratamento do reeducando.
Boa Vista-RR, 09 de junho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Advogado(a): Lairto Estevão de Lima Silva

178 - 0017720-12.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017720-1

Sentenciado: Mickael Vasconcelos Barbosa
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de pedido de regressão cautelar do regime de
cumprimento de pena em desfavor do reeducando, atualmente
cumprindo pena no regime semiaberto (fl. 27), pela prática do crime
previsto no art. 157 c/c art. 14, II do CP, conforme guia de fl. 50.
Os documentos de fls. 41/42 e a certidão carcerária, fls. 436/44, noticiam
a prática de novo delito pelo reeducando e o seu recolhimento na PAMC.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Analisando os autos, verifica-se que o reeducando praticou novo delito,
conforme fls. 41/44, sendo tal fato considerado como infração disciplinar,
cuja consequência é a possibilidade de reconhecimento de falta grave,
cuja regressão de regime é prevista no art. 118, I da LEP.
Diante disso, verificada a presença de indícios da prática de falta grave
cometida pelo reeducando, cristalizada na reiteração da conduta
criminosa, as consequências relacionadas a infração disciplinar
prescinde de trânsito em julgado da sentença penal condenatório
(consoante entendimento firmado no STJ).
No ponto, vejamos os julgados abaixo:
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.336.561/RS, processado nos moldes do art. 543-C   do
CPC,   firmou entendimento no sentido de que "o reconhecimento de
falta grave  decorrente do cometimento de fato definido como crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória no processo penal instaurado para
apuração do fato" (Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/4/2014).
Assim, face aos fundamento acima expostos, a regressão cautelar ao
regime mais gravoso, do semiaberto para o fechado, é medida de
justiça, face a evidência da prática de infração disciplinar.
Deve ser ressaltado que a regressão cautelar do regime de cumprimento
de pena não ofende ao disposto no art. 118, § 2º, da LEP, bem como,
outrossim, ao princípio da presunçãoo da inocência, uma vez que a
prévia oit iva do reeducando, para efeito de regularidade de
procedimento da regressão prisional somente é exigida quando se trate
de medida definitiva, sendo dispensável em caso de regressão cautelar.
Tal providência visa a preservação de eficácia de futura decisão a ser
proferida em relação ao fato que ensejou o possível cometimento de
falta.
Acrescente-se que este posicionamento está pacificado no Supremo
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda,
no Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), ou seja, em benefício da
disciplina, pode o Estado-juiz, cautelarmente, determinar o recolhimento
provisório do reeducando, a quem se atribua infração disciplinar, sem
prejuízo do direito de ser ouvido posteriormente, antes de decisão final
em relação ao reconhecimento de falta grave.
Posto isso, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de
cumprimento de pena da reeducando Mickael Vasconcelos Barbosa, do
SEMIABERTO para o FECHADO, nos termos do art. 50, II, c/c o art.
118, I, ambos da Lei de Execução Penal, SUSPENDO os benefícios do
REGIME FECHADO.
Designo o dia 30/08/2016, às 08h30min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 04 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução PenalAudiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 30/08/2016 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

179 - 0006586-51.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006586-7
Sentenciado: Anderson Rodrigues de Sousa
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifico que o cálculo de fl. 30 está de acordo
com o art. 112 e art. 131 e segs., ambos da Lei de Execução Penal.
Logo, a sua homologação, em razão da conformidade com o
ordenamento jurídico pátrio, é medida que se impõe.
Posto isso, homologo a calculadora de execução penal de fl. 30 do
reeducando Anderson Rodrigues de Sousa, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 5º, § 1ºda Resolução Nº 113,
de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Dê-se cópia do cálculo e desta decisão ao reeducando, que servirá
como atestado de pena.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR,08 de julho de 2016.
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Evaldo Jorge Leite
Juiz de Direito respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

180 - 0213259-23.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.213259-5
Sentenciado: José Vitor da Silva Júnior
 DECISÃO
(...)

Compulsando os autos, verifico a chegada de nova guia de execução,
fls. 424, que informa a aplicação de nova condenação ao reeducando,
que atualmente cumpre pena no regime fechado. O novo decreto
condenatório deu-se durante o cumprimento da execução, devendo a
pena pela nova condenação ser somada aquela em curso, nos termos
do art. 111, par. único da LEP.
Com a chegada da nova guia de execução, cumpre observar que a
soma da pena cumprida à nova condenação extrapola o limite de 08
(oito) anos, quantidade que determina o cumprimento da pena no regime
fechado (art. 33, § 2ª, "a" do Código Penal). Diante disso, cabe verificar
que o reeducando deverá permanecer cumprindo sua pena no regime
atual, mais grave possível.
Com a unificação da pena do reeducando, cabe analisar a data base
para aferição de benefícios, devendo ser fixada em 29/03/2016, data do
trânsito em julgado da última condenação.
Por fim, verifica-se que o reeducando faz jus a remição de 69 dias pena,
tendo em vista o desenvolvimento de atividade laboral, comprovada às
fls. 415/422, satisfezendo os requisitos exigidos pelo Art. 126 da LEP.
Posto isso, UNIFICO as PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE do
reeducando José Vitor da Silva Júnior, por consequência, em razão do
fundamento acima, MANTENHO o regime de cumprimento de pena no
FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e art. 75, § 2º, ambos do CP,
FIXO o dia 29/03/2016 como data-base, pela razão acima. DECLARO
remidos 69 dias da pena privativa de liberdade do reeducando José Vitor
da Silva Júnior nos termos do Art. 126, § 1º, II, da LEP.
Elabore-se, imediatamente, calculadora de execução penal, após, dê-se
vista à Defesa e ao Ministério Público do Estado de Roraima, a fim de
que se manifestem acerca do cálculo para fins de sua homologação, nos
termos do art. 5º e segs. da Resolução Nº 113, de 20 de ABRIL de 2010,
do Conselho Nacional de Justiça  CNJ.
Expedientes de praxe.
Boa Vista-RR, 07 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Joorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Advogado(a): Vera Lúcia Pereira Silva

Vara Execução Penal
Expediente de 11/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

PROMOTOR(A):
Anedilson Nunes Moreira
Carlos Paixão de Oliveira

ESCRIVÃO(Ã):
Wemerson de Oliveira Medeiros

Execução da Pena
181 - 0002029-55.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002029-4
Sentenciado: Glasser Franco de Souza
 DESPACHO

DESGNO O DIA 01/09/2016, às 08h30min para realização de audiencia
de justificação, visando apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
terms do Art. 118, § 2° da LEP.

Expediente de praxe.

Boa Vista-RR, 07 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Reapondendo Pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

182 - 0006582-14.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006582-6
Sentenciado: Marcio Ronaldo Totaram
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de regressão cautelar do regime de cumprimento de
pena em desfavor do reeducando acima, atualmente em regime aberto,
condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do
crime previsto noa art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal,
conforme sentença de fl. 03.
O documento de fl. 25 informa que o reeducando foi recapturado após
faltar aos pernoites.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
No caso concreto, o reeducando foi incluído na relação de foragidos por
estar faltados aos pernoites exigidos no regime semiaberto. Depreende-
se nos autos que o apenado permaneceu foragido, na última fuga, por
aproximadamente 05 dias, somente retornando ao cumprimento de sua
pena após ter sido recapturado pelas forças de segurança estatais,
demonstrando total descaso com o sistema penitenciário, a justiça e a
sanção imposta.
Tal fato demonstrando claro desinteresse em cumprir a sanção penal
pela prática de delitos, além de revelar um possível comprometimento à
execução da pena, pois trata-se de falta grave  cometida pelo
reeducando, conforme a jurisprudência pacificada (STJ - AgRg no REsp:
1379261 RS 2013/0137783-1, Relator: Min. Gurgel de Faria, DJe
13/05/2015).
Cumpre ressaltar que o reeducando a contumaz na prática de infrações
disciplinares, visto que foi incluído da relação de foragido em diversas
oportunidades, conforme se verifica nas fls. 16, 19 e 23. Em menos de
02 meses o reeducando foi incluído 04 vezes na relação de foragidos,
sendo recapturado em todas as oportunidades, demonstrando a
intenção de não cumprir a pena.
Diante disso, resta na espécie a presença de fortes indícios da prática
da falta grave pelo reeducando, que justifica a regressão cautelar ao
regime mais gravoso, do semiaberto para o fechado, sendo esta medida
justificada para evitar a prática de novos delitos, conduta verificada na
última fuga do apenado.
No ponto, cabe colecionar o seguinte aresto:
EXECUUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR DEREGIME, SEM A PRÉVIA OITIVA DO
CONDENADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caracterizada a prática de infração
disciplinar de natureza grave, a cautelar regressão de regime pode ser
realizada antes da oitiva do condenado, em razão do teor do § 2.º do art.
118 da Lei das Execuções Penais. II. Não ofende os postulados da
ampla defesa e do contraditório ar egressão do regime prisional imposto
ao condenado, quando ocorre o descumprimento das condições
impostas à manutenção do benefício,entre elas a de não praticar novo
crime doloso ou falta grave. III. A conclusão do procedimento para
apuração de falta grave, com aoitiva do apenado, antes da determinação
da regressão do regime,somente se faz indispensável quando se tratar
de medida definitiva.Precedentes. IV. Ordem denegada. (STJ - HC:
224991 MG 2011/0272028-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de
Julgamento: 28/02/2012,  T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 05/03/2012)
Cumpre ressaltar que este procedimento não ofende ao disposto no art.
118, § 2º, da LEP, bem como, outrossim, ao princípio da presunção da
inocência, uma vez que a prévia oitiva do reeducando, para efeito de
regularidade de procedimento da regressão prisional somente é exigida
quando se trate de medida definitiva, sendo dispensável em caso de
regressão cautelar. Tal providência visa a preservação de eficácia de
futura decisão a ser proferida em relação ao fato que ensejou o possível
cometimento de falta.
Acrescente-se que este posicionamento está pacificado no Supremo
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda,
no Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), ou seja, em benefício da
disciplina, pode o Estado-juiz, cautelarmente, determinar o recolhimento
provisório do reeducando, a quem se atribua infração disciplinar, sem
prejuízo do direito de ser ouvido posteriormente, antes de decisão final
em relação ao reconhecimento de falta grave.
Posto isso, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de
cumprimento de pena da reeducando Márcio Ronaldo Totaram, do
ABERTO para o SEMIABERTO, nos termos do art. 50, II, c/c o art. 118,
I, ambos da Lei de Execução Penal, SUSPENDO os benefícios do
REGIME SEMIABERTO.
Designo o dia 01/09/2016, às 08h45min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 06 de julho de 2016.
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Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

183 - 0006601-20.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006601-4
Sentenciado: Welliton Bruno Pereira Sobral
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de análise de pedido de regressão cautelar do regime de
cumprimento de pena  em desfavor do reeducando acima, atualmente
em regime aberto, condenado à pena de 01 ano e 08 meses de
reclusão, pela prática do crime previsto noa art. 155 c/c art. 14, II do
Código Penal, conforme sentença de fl. 03.
A Certidão Carcerária de fl. 20, informa que o reeducando encontrava-se
foragido desde 323/03/2016, quando foi recapturado em 08/04/2016.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
No caso concreto, o reeducando foi incluído na relação de foragidos por
estar faltados aos pernoites exigidos no regime semiaberto. Depreende-
se nos autos que o apenado permaneceu foragido por aproximadamente
15 dias.
O fato atribuído ao reeducando demonstrando claro desinteresse em
cumprir a sanção penal pela prática de delitos, além de revelar um
possível comprometimento à execução da pena, pois trata-se de falta
grave, conforme a jurisprudência pacificada (STJ - AgRg no REsp:
1379261 RS 2013/0137783-1, Relator: Min. Gurgel de Faria, DJe
13/05/2015).
Diante disso, resta na espécie a presença de fortes indícios da prática
da falta grave pelo reeducando, que justifica a regressão cautelar ao
regime mais gravoso, do aberto para o semiaberto, sendo esta medida
justificada para evitar a prática de novos delitos, conduta verificada na
última fuga do apenado.
No ponto, cabe colecionar o seguinte aresto:
EXECUÇÃO PENAL.  HABEAS CORPUS.  FALTA GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR DEREGIME, SEM A PRÉVIA OITIVA DO
CONDENADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caracterizada a prática de infração
disciplinar de natureza grave, a cautelar regressão de regime pode ser
realizada antes da oitiva do condenado, em razão do teor do § 2.º do art.
118 da Lei das Execuções Penais. II. Não ofende os postulados da
ampla defesa e do contraditório ar egressão do regime prisional imposto
ao condenado, quando ocorre o descumprimento das condiições
impostas à manutenção do benefício,entre elas a de não praticar novo
crime doloso ou falta grave. III. A conclusão do procedimento para
apuração de falta grave, com aoitiva do apenado, antes da determinação
da regressão do regime,somente se faz indispensável quando se tratar
de medida definitiva.Precedentes. IV. Ordem denegada. (STJ - HC:
224991 MG 2011/0272028-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de
Julgamento: 28/02/2012,  T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 05/03/2012)
Cumpre ressaltar que este procedimento não ofende ao disposto no art.
118, § 2º, da LEP, bem como, outrossim, ao princípio da presunção da
inocência, uma vez que a prévia oitiva do reeducando, para efeito de
regularidade de procedimento da regressão prisional somente é exigida
quando se trate de medida definitiva, sendo dispensável em caso de
regressão cautelar. Tal providência visa a preservação de eficácia de
futura decisão a ser proferida em relação ao fato que ensejou o possível
cometimento de falta.
Acrescente-se que este posicionamento está pacificado no Supremo
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda,
no Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), ou seja, em benefício da
disciplina, pode o Estado-juiz, cautelarmente, determinar o recolhimento
provisório do reeducando, a quem se atribua infração disciplinar, sem
prejuízo do direito de ser ouvido posteriormente, antes de decisão final
em relação ao reconhecimento de falta grave.
Posto isso, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de
cumprimento de pena da reeducando Welliton Bruno Pereira Sobral, do
ABERTO para o SEMIABERTO, nos termos do art. 50, II, c/c o art. 118,
I, ambos da Lei de Execução Penal, SUSPENDO os benefícios do
REGIME SEMIABERTO.
Designo o dia 01/08/2016, às 09h00min para realização de audiência de
justificação, visando a apurar a conduta imputada ao reeducando, nos
termos do Art. 118, § 2º da LEP.
Expedientes de praxe.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 06 de julho de 2016.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Respondendo pela Vara de Execução Penal

Nenhum advogado cadastrado.

1ª Criminal Residual
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Jésus Rodrigues do Nascimento

PROMOTOR(A):
Adriano Ávila Pereira
Carla Cristiane Pipa

ESCRIVÃO(Ã):
Rozeneide Oliveira dos Santos

Ação Penal
184 - 0012597-67.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.012597-1
Réu: Deleuse Pereira Silva
PUBLICAÇÃO: Intimação do advogado Elidoro Mendes da Silva,
OAB/RR 179-B, para apresentar alegações finais no prazo legal, sob
pena de ocorrência do fenômeno da prescrição e posterior remessa dos
autos à DPE.
Advogado(a): Elidoro Mendes da Silva

Carta Precatória
185 - 0004592-85.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004592-7
Réu: Mauro Andrade
PUBLICAÇÃO: Intimação do advogado Deusdedith Ferreira, OAB/RR
550, para audiência designada para a data de 20/09/2016, às 08:30
horas.
Advogado(a): Deusdedith Ferreira Araújo

1ª Criminal Residual
Expediente de 11/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Jésus Rodrigues do Nascimento

PROMOTOR(A):
Adriano Ávila Pereira
Carla Cristiane Pipa

ESCRIVÃO(Ã):
Rozeneide Oliveira dos Santos

Ação Penal
186 - 0205541-72.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.205541-6
Réu: Jefferson José Vasconcelos
 Cumpra-se cota retro.
Advogado(a): Paulo Luis de Moura Holanda

187 - 0001911-55.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.001911-5
Réu: S.B.S.S.
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 90 DIAS

Processo nº 0010.10.001911-5
Réu: SHISLEY BRUNO SILVA SANTOS

Dr. Jésus Rodrigues do Nascimento  Juiz de Direito Titular da 1.ª Vara
Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa Vista - Estado de
Roraima etc.

Intimação de: SHISLEY BRUNO SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro,
desempregado, nascido em 17.01.1989, filho de Carlos Pereira da Silva
e Maria Pereira da Silva Santos, estando em local incerto e não sabido.

FAZ saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em trâmites legais os autos de
processo de Ação Penal nº 0010.10.001911-5, movida pela Justiça
Pública em face do (a) acusado (a) denunciado (a) pelo Ministério
Público como incurso nas penas do art. 157, §2º, I e II, do CPB. Como
não foi possível intimá-lo pessoalmente, com este torna público a
sentença constante no processo em epígrafe, a saber:
Final da Sentença: "Isto posto, condeno Shisley Bruno Silva Santos nas
penas do artigo 157, § 2º, I e II, do CP.
Passo à aplicação da pena: culpabilidade mediana dentro do tipo no qual
se encontra incurso o acusado, constando uma outra incidência de
roubo na sua FAC (cf. fls. 230/231). O réu tem personalidade e conduta
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social irregulares, voltadas para a prática de crimes de roubo. Quanto
aos motivos circunstancias e consequências do crime, observa-se que o
acusado com auxílio de um elemento não identificado, com uso de arma
de fogo roubou a motocicleta da vítima, além de dois aparelhos celulares
e um aparelho de videogame, sendo que nada foi recuperado, ficando a
ofendida com grande prejuízo. Neste cotejo, fixo a pena base em 05
anos de reclusão e 50 dias multa, a razão de 1/4 do salário-mínimo cada
um.
A pena base foi fixada acima do mínimo legal face algumas das
circunstâncias judiciais serem contrárias ao acusado.
Não há circunstâncias legais, mas acresço à pena-base o índice de 1/3
em virtude das causas de aumento do § 2º do artigo 157 do CP,
ressultando numa pena final de 06 anos e 08 meses de reclusão e 66
dias multa.
A pena será cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
"b", do Código Penal.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, após o
cumprimento deste, a guia de recolhimento para VEP para cumprimento
da pena aplicada, façam-se as comunicações devidas (TRE/RR, CDJ,
BDJ etc), adotem-se os procedimentos para o recolhimento da pena de
multa, sendo que em caso de não adimplemento, faça a inscrição na
dívida ativa. P. R. I. e cumpra-se.
                      Cientificar o sentenciado que deverá recolher, no prazo de
10 (dez) dias, após o trânsito em julgado, ao Fundo Penitenciário do
Estado de Roraima, através de DARE, com código de recolhimento
(código do tributo) nº 9320, FUNPER, disponibilizado também na internet
em www.sefaz.rr.gov.br o valor correspondente à pena de 66 dias-multa
à razão de 1/4 do salár io mínimo devendo providenciar o
encaminhamento do comprovante de pagamento a este juízo, sob pena
de inscrição na Dívida Ativa do Estado." Para o conhecimento de todos é
passado o presente Edital, que será afixado no local de costume e
publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade
de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos 11 do mês de julho do
ano de 2016. Rozeneide Oliveira dos Santos, Diretora de Secretaria, Mt.
3010128.
Advogado(a): Paulo Fernando dos Santos Feques

188 - 0000520-94.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.000520-1
Réu: D.B.R.B.
 Ciente.
Verifique-se se o réu não se encontra custodiado em Manaus/AM
cumprindo pena por tráfico.
Advogados: Josias da Silva Maurício, Adnilson Gomes Nery

189 - 0000092-78.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.000092-9
Réu: Flavio Buga Brito
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 90 DIAS

Processo nº 0010.13.000092-9
Réu: FLAVIO BUGA BRITO

Dr. Jésus Rodrigues do Nascimento  Juiz de Direito Titular da 1.ª Vara
Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa Vista - Estado de
Roraima etc.

Intimação de: FLAVIO BUGA BRITO, brasileiro, solteiro, autônomo,
nascido em 01/09/1986, filho de Elizabete Buga Brito, estando em local
incerto e não sabido.

FAZ saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em trâmites legais os autos de
processo de Ação Penal nº 0010.13.000092-9, movida pela Justiça
Pública em face do (a) acusado (a) denunciado (a) pelo Ministério
Público como incurso nas penas do art. 306, do CTB e art. 330 do CPB.
Como não foi possível intimá-lo pessoalmente, com este torna público a
sentença constante no processo em epígrafe, a saber:
Final da Sentença: "Isto posto, condeno o acusado Flávio Buga Brito nas
penas dos arts. 306 e do CTB 330 do CP.
	Passo à aplicação da pena de cada delito.
			Art. 306 do CTB: culpabilidade normal dentro do tipo no qual o réu se
encontra incurso; o acusado possui bons antecedentes. Não há
elementos para aferir sua personalidade e conduta social. Quanto aos
motivos, circunstâncias e consequências do crime, constata-se que o
acusado na direção de um veículo sob efeito de álcool, não parou à
ordem de policiais, foi perseguido e detido, criando situação de risco.
Assim sendo, fixo a pena-base em 06 meses de detenção e 06 dias-
multa, à razão de 1/30 do salário mínimo cada um.
  			Deixo de aplicar a atenuante da confissão devido a pena-base ter sido
fixada no mínimo legal, sendo que a torno definitiva devido à ausência
de causas de aumento ou diminuição de pena.
 			         Art. 330 do CP: culpabilidade elevada, sendo altamente
censurável o fato de um condutor de veículo não atender à ordem de

parada de policial fardado. Não há elementos para aferir sua
personalidade e conduta social. Quanto aos motivos,, circunstâncias e
consequência do crime, constata-se que o acusado na direção de um
veículo sob efeito de álcool, não parou à ordem de policiais, vindo quase
atropelar um deles. Assim sendo, fixo a pena-base em 02 meses de
detenção e 02 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo cada um.
  			A pena-base foi aplicada acima do mínimo legal devido a elevada
culpabilidade do réu e como não há circunstâncias legais ou causas de
aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva.
			De acordo com o art. 69 do CP, procedo a adição das duas penas,
resultando numa pena total de 08 meses de detenção e 08 dias-multa.
Nos termos do art. 44 do CP, procedo a substituição da pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos a serem
especificados pelo juízo competente.
Em caso de não-aceitação ou descumprimento, a pena será cumprida
em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.
Há ainda a pena restritiva de direito específica prevista no art. 293 do
CTB, razão pela qual suspendo a habilitação do acusado por 06 (seis)
meses, sendo que o legislador previu gradação diferenciada para esta
penalidade. Comunique-se ao CONTRAN e ao DETRAN/RR.
Após o trânsito em julgado, remetam-se cópias das peças devidas ao 1º
Juizado Especial Criminal, adotem-se os procedimentos para
recolhimento da pena de multa e façam-se as comunicações devidas
(CDJ, BDJ e etc).P.R.I. e cumpra-se." Para o conhecimento de todos é
passado o presente Edital, que será afixado no local de costume e
publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade
de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos 11 do mês de julho do
ano de 2016. Rozeneide Oliveira dos Santos, Diretora de Secretaria, Mt.
3010128.
Nenhum advogado cadastrado.

190 - 0013590-47.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.013590-7
Réu: Jose Alexandre Araujo
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 90 DIAS

Processo nº 0010.13.013590-7
Réu: JOSE ALEXANDRE ARAUJO

Dr. Jésus Rodrigues do Nascimento  Juiz de Direito Titular da 1.ª Vara
Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa Vista - Estado de
Roraima etc.

Intimação de: JOSE ALEXANDRE ARAUJO, brasileiro, união estável,
ajudante de pedreiro, nascido em 22/09/1971, filho de Maria Alexandre
Araujo, estando em local incerto e não sabido.

FAZ saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em trâmites legais os autos de
processo de Ação Penal nº 0010.13.013590-7, movida pela Justiça
Pública em face do (a) acusado (a) denunciado (a) pelo Ministério
Público como incurso nas penas do art. 306 e 309, ambos do CTB.
Como não foi possível intimá-lo pessoalmente, com este torna público a
sentença constante no processo em epígrafe, a saber:
Final da Sentença: "Isto posto, condeno o acusado José Alexandre
Araújo nas penas dos artigos 306 e 309, ambos do CTB, na forma do
art. 70 do CP.
		Passo à aplicação da pena na forma preconizada pela regra do concurso
formal, ou seja, de um dos crimes, no caso o mais grave, isto é, o do art.
306 do CTB, aumentado de 1/6 a 1/2. Culpabilidade mediana; o acusado
tem bons antecedentes (cf. FAC de fls. 143/144). Não há elementos para
aferir sua personalidade e conduta social. Quanto aos motivos,
circunstâncias e consequências do crime, constata-se que o acusado,
sob efeito de álcool, na condução de uma moto e fazia zigue-zague na
pista, pondo em risco a incolumidade pública. Assim, fixo a pena-base
em 06 meses de detenção e 06 dias/multa à razão de 1/6 do salário-
mínimo cada um.
Deixo de aplicar atenuante da confissão devido a pena base ter sido
fixada no mínimo legal.
Aplico a causa de aumento do concurso formal, acresço à pena-base o
índice de 1/6, resultando numa pena final de 07 meses de detenção e 07
dias-multa. Essa causa de aumento foi aplicada no mínimo legal devido
terem sido ccometidos apenas 02 (dois) crimes.
Nos termos do art. 44 do CP, procedo a substituição da pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos a serem
especificados pela VEPEMA.
Em caso de não-aceitação ou descumprimento, a pena será cumprida
em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.
Há ainda a pena restritiva de direito específica prevista no art. 293 do
CTB, razão pela qual suspendo a habilitação do réu por 02 (dois) meses,
sendo que o legislador previu gradação diferenciada para esta
penalidade. Caso o réu já seja habilitado esta pena se trasmuda para
suspensão da CNH pelo mesmo período.
Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução para a
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VEPEMA, façam-se as comunicações devidas (TRE/RR, DETRAN/RR,
CDJ, BDJ etc) e adotem-se os procedimentos para o recolhimento da
pena de multa, sendo que no caso de não adimplemento, proceda-se a
inscrição na dívida ativa. P.R.I. e cumpra-se.
                       Cientificar o sentenciado que deverá recolher, no prazo de
10 (dez) dias, após o trânsito em julgado, ao Fundo Penitenciário do
Estado de Roraima, através de DARE, com código de recolhimento
(código do tributo) nº 9320, FUNPER, disponibilizado também na internet
em www.sefaz.rr.gov.br o valor correspondente à pena de 07 dias-multa
à razão de 1/6 do salár io mínimo devendo providenciar o
encaminhamento do comprovante de pagamento a este juízo, sob pena
de inscrição na Dívida Ativa do Estado.."Para o conhecimento de todos é
passado o presente Edital, que será afixado no local de costume e
publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade
de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos 11 do mês de julho do
ano de 2016. Rozeneide Oliveira dos Santos, Diretora de Secretaria, Mt.
3010128.
Nenhum advogado cadastrado.

191 - 0016894-54.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.016894-0
Réu: Francisco Nogueira Teixeira
 Ciente.
Intimem-se a defesa a se manifestar no prazo de 05 dias.
Advogado(a): Thiago Soares Teixeira

192 - 0004198-15.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004198-5
Réu: Thiago da Silva Moises
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 90 DIAS

Processo nº 0010.15.004198-5
Réu: THIAGO DA SILVA MOISES

Dr. Jésus Rodrigues do Nascimento  Juiz de Direito Titular da 1.ª Vara
Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa Vista - Estado de
Roraima etc.

Intimação de: THIAGO DA SILVA MOISES, brasileiro, solteiro, auxiliar
de topografia, nascido em 29/04/1982, filho de Wilmar Ricardo Moisés e
Catarina Daniel da Silva, estando em local incerto e não sabido.

FAZ saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em trâmites legais os autos de
processo de Ação Penal nº 0010.15.004198-5, movida pela Justiça
Pública em face do (a) acusado (a) denunciado (a) pelo Ministério
Público como incurso nas penas do art. 306, §1º, II e 309, ambos do
CTB e art. 19 da LCP. Como não foi possível intimá-lo pessoalmente,
com este torna público a sentença constante no processo em epígrafe, a
saber:
Final da Sentença: "Isto posto, condeno o acusado Thiago da Silva
Moises nas penas dos artigos 306, § 1º, II, 309, ambos do CTB, na
forma do art. 70 do CP. Condeno-o também nas penas do art. 19 da
LCP.
		Passo à aplicação da pena:
		Inicialmente aplico as penas dos dois crimes de trânsito na forma
preconizada pela regra do concurso formal, ou seja, de um dos crimes,
no caso o mais grave, isto é, o do art. 306 do CTB, aumentado de 1/6 a
1/2. Culpabilidade mediana; o acusado tem um processo em instrução
pelo crime do art. 306 do CTB (cf. FAC de fls. 72/73). Não há elementos
para aferir sua personalidade e conduta social. Quanto aos motivos,
circunstâncias e consequências do crime, constata-se que o acusado,
sob efeito de álcool, na condução de um veículo automotor e sem
possuir habilitação para dirigi-lo, pôs em risco a incolumidade pública.
Assim, fixo a pena-base em 06 meses de detenção e 06 dias/multa à
razão de 1/6 do salário-mínimo cada um.
Deixo de aplicar atenuante da confissão devido a pena base ter sido
fixada no mínimo legaal.
Aplico a causa de aumento do concurso formal, acresço à pena-base o
índice de 1/6, resultando numa pena final de 07 meses de detenção e 07
dias-multa. Essa causa de aumento foi aplicada no mínimo legal devido
terem sido cometidos apenas 02 (dois) crimes.
Aplico a pena da contravenção do art. 19 da LCP: culpabilidade elevada,
uma vez que o réu portava duas armas brancas (01 punhal e 01 facão),
tendo usado este último para ameaçar pessoas num bar. Não há
elementos para aferir sua personalidade e conduta social. Quanto aos
motivos, circunstâncias e consequências da infração penal, observa-se
que o réu embriagado, ameaçou adentrar num bar com um veículo,
tendo a polícia sido chamada e o prendido em flagrante e encontrado
duas armas brancas em seu poder. Assim, fixo a pena-base em 10
dias/multa à razão de 1/6 do salário-mínimo cada um.
Nos termos do art. 44 do CP, procedo a substituição da pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, a saber, a pena pecuniária
consistente na reversão do valor da fiança para uma entidade

assistencial nos  termos a serem especificados pela VEPEMA.
Procedo a adição das duas penas de multa, dando um total de 17 dias-
multa.
Em caso de não-aceitação ou descumprimento, a pena será cumprida
em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.
Há ainda a pena restritiva de direito específica prevista no art. 293 do
CTB, razão pela qual suspendo a habilitação do réu por 02 (dois) meses,
sendo que o legislador previu gradação diferenciada para esta
penalidade. Caso o réu já seja habilitado esta pena se trasmuda para
suspensão pelo mesmo período.
Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução para a
VEPEMA, façam-se as comunicações devidas (TRE/RR, DETRAN/RR,
CDJ, BDJ etc) e adotem-se os procedimentos para o recolhimento da
pena de multa, sendo que no caso de não adimplemento, proceda-se a
inscrição na dívida ativa.
Quanto ao facão e o punhal, bens apreendidos (cf. fls. 18), envie-os para
destruição. P.R.I. e cumpra-se." Para o conhecimento de todos é
passado o presente Edital, que será afixado no local de costume e
publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade
de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos 11 do mês de julho do
ano de 2016. Rozeneide Oliveira dos Santos, Diretora de Secretaria, Mt.
3010128.
Nenhum advogado cadastrado.

193 - 0003322-26.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003322-0
Réu: Antônio Creverson Pereira da Silva
 "Homologo a presente proposta de suspensão processual, ficando o
acusado ciente do disposto nos §§ 3.° e 4.° do art. 89 da Lei 9.099/95.
Fica o réu ciente de que o não cumprimento integral do acordo
acarretará o seguimento do feito, nos termos da referida Lei. Expeça-se
a guia devida para a VEPEMA e arquive-se este feito, conforme disposto
no art. 96, I da Lei Complementar n.º 221, de 09/01/2014. Partes
intimadas em audiência."
Nenhum advogado cadastrado.

194 - 0003895-64.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003895-5
Réu: Lucimar Cantuario Facundes
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Processo nº. 010.16.003895-5
Vítima: ESTADO
Réu (s): LUCIMAR CANTUARIO FACUNDES

O MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DE
COMPETÊNCIA RESIDUAL DA COMARCA DE BOA VISTA-RR, DR.
JÉSUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, NA FORMA DA LEI, ETC...

Faz saber a todos os que o presente Edital, com prazo de 15 (quinze)
dias, virem ou conhecimento tiverem, que neste Juízo corre trâmites de
um processo em que figura como ré LUCIMAR CANTUARIO
FACUNDES, brasileira, solteira, desempregada, natural de São João do
Araguaia/PA, nascida em 11/12/1988, portador do RG n° 256261
SSP/RR, CPF 899.023.272-49, filha de Cícero Alves Facundes e
Osvaldina Jardim Cantuário FACUNDES. Como não foi possível citá-lo
pessoalmente, com este o CITA nos termos dos artigos 396 e 396-A do
CPP, para que ofereça resposta escrita acerca da acusação contida nos
autos em epígrafe, no prazo de 10 (dez) dias, alegando preliminares e
tudo que interesse a sua defesa, especificando provas e arrolando
testemunhas, com as respectivas qualificações, para regular intimação,
sob pena de revelia. Caso o denunciado não possua condições de
contratar advogado, deverá dirigir-se ao prédio da Defensoria Pública,
localizado na Rua General Penha Brasil, nº 730, São Francisco  fone:
2121 4750, para solicitar a assistência de um Defensor Público,
informando o(s) nome(s) de sua(s) testemunha(s), se houver, bem
como, matéria de fato sobre sua defesa. Outrossim, decorrido o prazo
sem manifestação e não comparecendo seu advogado em Juízo para
atuar no feito no prazo estipulado, os autos serão remetidos à DPE para
defesa escrita, sendo que, posteriormente, constatado possuir condições
financeiras, ser-lhe-ão arbitrados honorários. DISPOSITIVO PENAL: art.
155, § 1o, II do CP... Posto isso, o Ministério Público oferece a presente
denúncia, requerendo, após seu recebimento e autuação, a citação e, a
intimação da denunciada para os demais atos do processo, sob pena de
reevelia, até julgamento e final condenação..." Para o conhecimento de
todos é passado o presente Edital, que será afixado no local de costume
e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta
cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos 11 dias do mês
de julho do ano de 2016. Rozeneide Oliveira dos Santos  Diretora de
Secretaria.
Nenhum advogado cadastrado.

Carta Precatória
195 - 0005536-87.2016.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.16.005536-3
Réu: Roberto Carlos Barbian e outros.
 Vista ao Ministério Público.
Advogados: Amadeu de Almeida Weinmann, Luiz Valdemar Albrecht

Inquérito Policial
196 - 0007306-18.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007306-9
Indiciado: A.H.M.B.S. e outros.
 Vista ao Ministério Público.
Advogado(a): Clovis Melo de Araújo

Termo Circunstanciado
197 - 0003528-40.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003528-2
Indiciado: W.B.C.F.
 "Homologo a presente Transação Penal, devendo se remetida a guia
devida para a VEPEMA, com baixa nos presentes autos"
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Criminal Residual
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Graciete Sotto Mayor Ribeiro

PROMOTOR(A):
Cláudia Corrêa Parente

Ilaine Aparecida Pagliarini
ESCRIVÃO(Ã):

Glener dos Santos Oliva

Ação Penal
198 - 0004462-95.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004462-3
Réu: Rychardson Victor Evaristo de Oliveira
 1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 49v como razões de
decidir e MANTENHO a prisão do réu Rychardson Victor Evaristo de
Oliveira, pois entendo que ainda persistem os fundamentos da Decisão
de fls. 44/44v.
2. Designo o dia 26.7.2016, às 11h45, para audiência de instrução e
julgamento, para oitiva da vítima OLIVAN DA SILVA MORAES e das
testemunhas ELVYS ARANTES TEIXEIRA, policial militar, e CLEILTOJN
CESAR DOS SANTOS, policial militar.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência
ResidualAudiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o
dia 26/07/2016 às 11:45 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

199 - 0005381-84.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005381-4
Réu: Rony Oliveira Silva
 DECISÃO

Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 54/56 como razões de
decidir e MANTENHO a prisão do réu Rony Oliveira Silva.
2. REQUISITE-SE o MANDADO DE CITAÇÃO CRIMINAL de fls. 32, no
prazo de 48h, sob pena de responsabilização.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 05 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

200 - 0005640-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005640-3
Réu: Francisco Idelvane Lopes da Silva e outros.
 DECISÃO
Vistos etc.
Em que pese o pedido da Defesa, fls. 250/252, RECEBO o aditamento
da denúncia dando a Denunciada como incursa na pena do artigo citado,
eis que presentes os pressupostos processuais previstos no art. 41 do
Código de Processo Penal, bem como por não se verificarem as
circunstâncias dispostas no art. 395 do Código de Processo Penal.
Cite-se a Denunciada, para responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, advertindo-a de que se forem arroladas testemunhas
residentes em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca
onde residem se, intimadas, afirmarem a impossibil idade de

comparecimento e a recusa da Defesa em providenciar seu
comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do
prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a
Defensoria Pública, nos termos do art. 396 e art. 396-A, § 2°, ambos do
Código de Processo Penal.
Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a
Denunciada deverá estar ciente de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela ofendida, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta
à acusação.
A Denunciada deve estar ciente de que a partir deste momento,
quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,
para que possa ser adequadamente comunicada dos atos processuais.
A serventia deverá proceder as mudanças necessárias de
características da autuação, devendo, também, processar em apartado
eventuais exceções apresentadas no prazo da resposta à acusação.
Deverá, também, alimentar os serviços de estatística e bancos de dados
(SINIC) com os dados relativos à Denunciada e respectivo processo,
bem como inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios,
se for caso de ré presa.
Afixe-se tarja ou identificação se for o caso de processo de ré preso, ré
com prazo prescricional reeduzido (menores de 21 ou maiores de 70
anos) ou, ainda, se tratar-se de processo com regime de publicidade
restrita (sigilosos).
Por fim, DEFIRO a cota ministerial de fls. 252v.
Boa Vista/RR, 7.7.2016  08:56.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Advogado(a): Jose Vanderi Maia

201 - 0006972-81.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006972-9
Réu: Dhogo Feliciano da Silva
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet", como razões de decidir e
MANTENHO a prisão do réu Dhogo Feliciano da Silva ou Celson Rosa
Alves, por seus próprios fundamentos, por entender que ainda persistem
as razões elencadas na Audiência de Custódia realizada nos autos nº
0010 16 006369-8.
2. Solicite-se à Delegacia de Polícia, informações quanto a comparação
das digitais colhidas na identificação do flagranteado, com as de Celson
Rosa, em caráter de urgência.
3. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fls. 43.
4. Cite-se o réu.
5. Expedientes necessários.
6. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

202 - 0009820-41.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009820-7
Réu: Jubilo Pereira Lima Neto Segundo
 DECISÃO
Vistos etc.
Recebo a denúncia dando o Denunciado como incurso na pena do artigo
citado, eis que presentes os pressupostos processuais previstos no art.
41 do Código de Processo Penal, bem como por não se verificarem as
circunstâncias dispostas no art. 395, também do Código de Processo
Penal.
Cite-se o Denunciado, para responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, advertindo-o de que se forem arroladas testemunhas
residentes em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca
onde residem se, intimadas, afirmarem a impossibil idade de
comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu
comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do
prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a
Defensoria Pública, nos termos do art. 396 e art. 396-A, § 2°, ambos do
Código de Processo Penal.
Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o
Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta
à acusação.
O Denunciado deve estar ciente de que a partir deste momento,
quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,
para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.
A serventia deverá proceder as mudanças necessárias de
características da autuação, devendo, também, processar em apartado
eventuais exceções apresentadas no prazo da resposta à acusação.
Deverá, também, alimentar os serviços de estatística e bancos de dados
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(SINIC) com os dados relativos ao Denunciado e respectivo processo,
bem como inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios,
se for caso de réu preso.
Afixe-se tarja ou identificação se for o caso de processo de réu preso,
réu com prazo prescricional reduzido (menores de 21 ou maiores de 70
anos) ou,, ainda, se tratar-se de processo com regime de publicidade
restrita (sigilosos).
Boa Vista/RR, 7.6.2016  08:57.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet", como razões de decidir e
MANTENHO a prisão do réu Júbilo Pereira Lima Neto Segundo, por
seus próprios fundamentos, pois entendo que ainda persistem as razões
elencadas na decisão de fls. 26/26v.
2. Cumpra-se, na íntegra,  a decisão de fls. 33.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

203 - 0010548-82.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010548-1
Réu: Fabio de Freitas
 DECISÃO
Vistos etc.
Recebo a denúncia dando o Denunciado como incurso nas penas dos
artigos citados, eis que presentes os pressupostos processuais previstos
no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como por não se
verificarem as circunstâncias dispostas no art. 395, também do Código
de Processo Penal.
Cite-se o Denunciado, para responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, advertindo-o de que se forem arroladas testemunhas
residentes em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca
onde residem se, intimadas, afirmarem a impossibil idade de
comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu
comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do
prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a
Defensoria Pública, nos termos do art. 396 e art. 396-A, § 2°, ambos do
Código de Processo Penal.
Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o
Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta
à acusação.
O Denunciado deve estar ciente de que a partir deste momento,
quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,
para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.
A serventia deverá proceder as mudanças necessárias de
características da autuação, devendo, também, processar em apartado
eventuais exceções apresentadas no prazo da resposta à acusação.
Deverá, também, alimentar os serviços de estatística e bancos de dados
(SINIC) com os dados relativos ao Denunciado e respectivo processo,
bem como inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios,
se for caso de réu preso.
Afixe-se tarja ou identificação se for o caso de processo de réu preso,
réu com prazo prescricional reduzido (menores de 21 ou maiores de 70
anoss) ou, ainda, se tratar-se de processo com regime de publicidade
restrita (sigilosos).
Por fim, DEFIRO a cota ministerial de fls. 57v, cumpra com urgência.
Boa Vista/RR, 6.7.2016  17h09.

Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Carta Precatória
204 - 0005620-88.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005620-5
Réu: Josildo Santos Araujo
Ato Ordinatório: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA, PARA
TOMAR CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
DESIGNADA PARA O DIA 14 DE JULHO DE 2016, ÀS 09H;00MIN, NA
SEDE DE JUSTIÇA DESTE JUÍZO. BOA VISTA, 08 DE JULHO DE
2016.
Advogado(a): Jaime Guzzo Junior

205 - 0011625-29.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011625-6
Réu: Erimar Rocha do Nascimento
 DESPACHO
I  Comunique-se o recebimento;
II  Cumpra-se a Carta.

Boa Vista-RR, 8.7.2016  08:43.

Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
206 - 0006534-55.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006534-7
Indiciado: R.S.C.J.
 Iniciados os trabalhos, às 10h50min, presentes Drª. GRACIETE SOTTO
MAYOR, MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual a
Promotora de Justiça Drª. CLAÚDIA PARENTE e o Defensor Público Dr.
ROGENILTON FERREIRA GOMES representando a autora do fato,
sobre os Termos da Suspensão Condicional do Processo oferecida em
audiência pelo Douto Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período a
autora do fato:

1.	Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo superior a 30
(trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
2.	Deverá manter o endereço atualizado.
3.	Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA
DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no térreo do Fórum) para
informar e justificar suas atividades, sem que para tanto seja intimado
novamente.

A proposta foi aceita pela autora. Em seguida, a MM. Juíza passou a
DECIDIR: Considerando que o acusado preenche os requisitos do artigo
89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO O
CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.
Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando do MM. Juíza de Direito, eu Thayla
Araújo Severo encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 23 de JUNHO de 2016.
Nenhum advogado cadastrado.

207 - 0007257-74.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007257-4
Indiciado: J.S.P.
 Vistos em mutirão.
1. Este Juízo já se manifestou favorável à manutenção da prisão do réu
acima, nos autos nº 0010 16 007642-7.
2. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fls. 33.
3. Cite-se o réu.
4. Expedientes necessários.
5. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

208 - 0007681-19.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007681-5
Indiciado: M.P.S. e outros.
 Vistos em mutirão.
1. Este Juízo já se manifestou favorável à manutenção da prisão do réu
acima, nos autos nº 0010 16 007643-5.
2. Cumpra-se, na íntegra, o despacho de fls. 48.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

209 - 0008575-92.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008575-8
Indiciado: E.O.S. e outros.
 DECISÃO
Vistos etc.
Recebo a denúncia dando os Denunciados como incurso na pena do
artigo citado, eis que presentes os pressupostos processuais previstos
no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como por não se
verificarem as circunstâncias dispostas no art. 395 também do Código
de Processo Penal.
Citem-se os Denunciados, para responderem à acusação, por escrito, no
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prazo de 10 dias, advertindo-os de que se forem arroladas testemunhas
residentes em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca
onde residem se, intimadas, afirmarem a impossibil idade de
comparecimento e a recusa da Defesa em providenciar seu
comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do
prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a
Defensoria Pública, nos termos do art. 396 e art. 396-A, § 2°, ambos do
Código de Processo Penal.
Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, os
Denunciados deverão estar cientes de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos
sofridos, cabendo aos mesmos manifestarem-se a respeito na resposta
à acusação.
Os Denunciados devem estar cientes de que a partir deste momento,
quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,
para que possam ser adequadamente comunicados dos atos
processuais.
A serventia deverá proceder as mudanças necessárias de
características da autuação, devendo, também, processar em apartado
eventuais exceções apresentadas no prazo da resposta à acusação.
Deverá, também, alimentar os serviços de estatística e bancos de dados
(SINIC) com os dados relativos aos Denunciados e respectivo processo,
bem como inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios,
se for caso de réus presos.
Afixe-se tarja ou identificação se for o caso de processo de réus presos,
réus com prazo prescricional reduzido (menores de 21 ou maiores de 70
aanos) ou, ainda, se tratar-se de processo com regime de publicidade
restrita (sigilosos).
Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas legais.
Por fim, DEFIRO a cota ministerial de fls. 37.
Intimem-se todos. Cumpra-se.
Boa Vista/RR, 6.7.2016  10h13.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

210 - 0010189-35.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010189-4
Indiciado: E.G.P.P.
 Vistos etc.
Recebo a denúncia dando o Denunciado como incurso na pena do artigo
citado, eis que presentes os pressupostos processuais previstos no art.
41 do Código de Processo Penal, bem como por não se verificarem as
circunstâncias dispostas no art. 395, também do Código de Processo
Penal.
Cite-se o Denunciado, para responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, advertindo-o de que se forem arroladas testemunhas
residentes em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca
onde residem se, intimadas, afirmarem a impossibil idade de
comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu
comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do
prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a
Defensoria Pública, nos termos do art. 396 e art. 396-A, § 2°, ambos do
Código de Processo Penal.
Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o
Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta
à acusação.
O Denunciado deve estar ciente de que a partir deste momento,
quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,
para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.
A serventia deverá proceder as mudanças necessárias de
características da autuação, devendo, também, processar em apartado
eventuais exceções apresentadas no prazo da resposta à acusação.
Deverá, também, alimentar os serviços de estatística e bancos de dados
(SINIC) com os dados relativos ao Denunciado e respectivo processo,
bem como inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios,
se for caso de réu preso.
Afixe-se tarja ou identificação se for o caso de processo de réu preso,
réu com prazo prescricional reduzido (menores de 21 ou maiores de 70
anos) ou, ainda, sse tratar-se de processo com regime de publicidade
restrita (sigilosos).
Por fim, DEFIRO a cota ministerial de fls. 34, cumpra com urgência.
Boa Vista/RR, 7.7.2016  17h00.

Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Liberdade Provisória

211 - 0010567-88.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010567-1
Réu: Dhulli Damasceno dos Santos
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 14 como razões de decidir
e MANTENHO a prisão do réu DHULLI DAMASCENO DOS SANTOS,
bem como dos réus Francisco Idelvane Lopes da Silva, Iuri dos Santos
Mesquita, Helio de Frank Araujo de Sousa e Rayan Silva Araujo, pois
entendo que ainda persistem os fundamentos da Decisão de fls.
169/169v.
2. Juntem-se as peças pertinentes nos autos principais, após, arquivem-
se.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉUS PRESOS.
Boa Vista/RR, aos 07 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Pedido Prisão Preventiva
212 - 0006421-04.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006421-7
Autor: 1º Distrito Policial
Réu: Matheus Paz dos Reis
 DECISÃO

Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 45v como razões de decidir
e MANTENHO a prisão do réu Mateus Paz dos Reis, pois entendo que
ainda persistem os fundamentos elencados na Decisão de fls. 31/32.
2. Dê-se vista ao Órgão Ministerial, para o que entender necessário.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
213 - 0007217-92.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007217-8
Réu: Aldrey de Souza Peixoto
 Vistos em mutirão.
1. Por ora, MANTENHO a prisão do réu Aldrey de Souza Peixoto , por
seus próprios fundamentos, por entender que ainda persistem as razões
elencadas na Audiência de Custódia realizada às fls. 22/22v.
2. Defiro a cota ministerial de fls. 33. Proceda-se como requerido,
lembrando que os autos principais nº 0010 16 008554-3 estão com
vistas àquele Órgão, desde 17/06/2016.
3. Após dê-se vistas ao "Parquet" para manifestar-se com relação ao
pedido de fls. 29/32.
4. Por fim, conclusos.
5. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de extrema urgência.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

214 - 0007331-31.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007331-7
Réu: Esron 0liveira da Silva e outros.
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 36v como razões de decidir
e MANTENHO a prisão do réu Esron Oliveira da Silva, pois entendo que
ainda persistem os fundamentos da Decisão de fls. 34/34v.
2. Juntem-se as peças pertinentes nos autos principais apenso, após,
arquivem-se.
3. Intime-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

215 - 0007642-22.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007642-7
Réu: Jackson Silva Pereira
 Vistos em mutirão.
Cuidam os autos de comunicado de prisão em flagrante.
Consta nos autos que o flagranteado foi preso em flagrante, tendo a sua
prisão sido convertida em prisão preventiva, fls. 26/26v.
É o brevíssimo relato. Passo a decidir.
Primeiramente, adoto os fundamentos do "Parquet", como razões de
decidir e MANTENHO a prisão do réu Jackson Silva Pereira, por seus
próprios fundamentos, por entender que ainda persistem as razões
elencadas na decisão de fls. 26/26v.
Sem a necessidade de maiores delongas, verifico que o objeto do
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presente processo já foi alcançado, haja vista que a prisão em flagrante
foi homologada, tendo convertida em prisão preventiva.
Destarte, não há mais providências a serem tomadas nestes autos.
Desta forma, não existe mais razão para a tramitação do presente feito,
motivo pelo qual a extinção dos presentes é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo extinto o processo.
Juntem-se cópias das peças necessárias aos autos principais, inclusive
desta decisão.
Após as formalidades legais, arquivem-se estes autos, sem necessidade
de nova conclusão, de acordo com as normas da Corregedoria Geral de
Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

216 - 0007643-07.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007643-5
Réu: Maurício Pereira dos Santos e outros.
 Vistos em mutirão.
Cuidam os autos de comunicado de prisão em flagrante.
Consta nos autos que o flagranteado foi preso em flagrante, tendo a sua
prisão sido convertida em prisão preventiva, fls. 36/36v.
É o brevíssimo relato. Passo a decidir.
Primeiramente, adoto os fundamentos do "Parquet", como razões de
decidir e MANTENHO a prisão dos réus acima mencionados, por seus
próprios fundamentos, por entender que ainda persistem as razões
elencadas na decisão de fls. 36/36v.
Sem a necessidade de maiores delongas, verifico que o objeto do
presente processo já foi alcançado, haja vista que a prisão em flagrante
foi homologada, tendo convertida em prisão preventiva.
Destarte, não há mais providências a serem tomadas nestes autos.
Desta forma, não existe mais razão para a tramitação do presente feito,
motivo pelo qual a extinção dos presentes é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo extinto o processo.
Juntem-se cópias das peças necessárias aos autos principais, inclusive
desta decisão.
Após as formalidades legais, arquivem-se estes autos, sem necessidade
de nova conclusão, de acordo com as normas da Corregedoria Geral de
Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

217 - 0007836-22.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007836-5
Réu: Luiz Gonzaga de Carvalho Silva
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE do nacional
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO SILVA, qualificado nos autos do
processo em epígrafe, pela provável prática do crime de embriaguez ao
volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Decisão homologando a prisão em flagrante do acusado e concedendo
liberdade provisória, mediante pagamento de fiança em seu favor, nos
termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fls. 18/19.
Vieram os autos conclusos.
É o brevíssimo relatório. DECIDO.
O flagrante foi homologado, fls. 18/19, sendo, na mesma oportunidade,
concedida liberdade provisória, mediante pagamento de fiança. Sem
maiores delongas, anoto que este feito cumpriu sua finalidade, não
havendo mais providências a serem tomadas nestes autos, razão pela
qual a sua extinção é medida que se impõe.
Posto isso, e por tudo que dos autos consta, ARQUIVEM-SE estes autos
em pasta própria e junte-se a cópia da decisão de fls. 18/19 nos autos
principais (inquérito policial ou ação penal).
Boa Vista/RR, 8.7.2016  08:37.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

218 - 0007859-65.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007859-7
Réu: Fredson Roque dos Santos
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE do nacional
FREDSON ROQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos do processo
em epígrafe, pela provável prática do crime de embriaguez ao volante e
dirigir sem habilitação, previstos no art. 306 e art. 309, ambos do Código
de Trânsito Brasileiro.
Decisão homologando a prisão em flagrante do acusado, fls. 23/23v.

Vieram os autos conclusos.
É o brevíssimo relatório. DECIDO.
O flagrante foi homologado, fls. 23/23v. Sem maiores delongas, anoto
que este feito cumpriu sua finalidade, não havendo mais providências a
serem tomadas nestes autos, razão pela qual a sua extinção é medida
que se impõe.
Posto isso, e por tudo que dos autos consta, ARQUIVEM-SE estes autos
em pasta própria e junte-se a cópia da decisão de fls. 23/23v nos autos
principais (inquérito policial ou ação penal).
Boa Vista/RR, 8.7.2016  09:55.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

219 - 0010448-30.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010448-4
Réu: Wendel Gleysson Alves Assunção
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE do nacional
WENDEL GLEYSOSON ALVES ASSUNÇÃO, qualificado nos autos do
processo em epígrafe, pela provável prática do crime de embriaguez ao
volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Decisão homologando a prisão em flagrante do acusado, fls. 19/19v.
Vieram os autos conclusos.
É o brevíssimo relatório. DECIDO.
O flagrante foi homologado, fls. 19/19v. Sem maiores delongas, anoto
que este feito cumpriu sua finalidade, não havendo mais providências a
serem tomadas nestes autos, razão pela qual a sua extinção é medida
que se impõe.
Posto isso, e por tudo que dos autos consta, ARQUIVEM-SE estes autos
em pasta própria e junte-se a cópia da decisão de fls. 19/19v nos autos
principais (inquérito policial ou ação penal).
Boa Vista/RR, 8.7.2016  09:40.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

220 - 0011659-04.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011659-5
Réu: Ednilson da Silva Costa Filho
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE do nacional
EDNILSON DA SILVA COSTA FILHO, qualificado nos autos do
processo em epígrafe, pela provável prática do crime de roubo simples,
previsto no art. 157, "caput", do Código Penal.
Decisão homologando e convertendo a prisão em flagrante do acusado
em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, c/c o art. 312, ambos do
Código de Processo Penal, fls. 22/23.
Vieram os autos conclusos.
É o brevíssimo relatório. DECIDO.
O flagrante foi homologado, tendo sido, na mesma oportunidade,
decretada a prisão preventiva do acusado, fls. 22/23. Sem maiores
delongas, anoto que este feito cumpriu sua finalidade, não havendo mais
providências a serem tomadas nestes autos, razão pela qual a sua
extinção é medida que se impõe.
Posto isso, e por tudo que dos autos consta, ARQUIVEM-SE estes autos
em pasta própria e junte-se a cópia da decisão de fls. 22/23 e a mídia
constante na contracapa nos autos principais (inquérito policial ou ação
penal).
Boa Vista/RR, 5.7.2016  11h14.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

221 - 0011713-67.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011713-0
Réu: Eduardo de Azevedo Pinho
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE do nacional
EDUARDO DE AZEVEDO PINHO, qualificado nos autos do processo
em epígrafe, pela provável prática do crime de furto qualificado, previsto
no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.
Decisão homologando e convertendo a prisão em flagrante do acusado
em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, c/c o art. 312 e art. 313,
II, todos do Código de Processo Penal, fls. 26/26v.
Vieram os autos conclusos.
É o brevíssimo relatório. DECIDO.
O flagrante foi homologado, tendo sido, na mesma oportunidade,
decretada a prisão preventiva do acusado, fls. 26/26v. Sem maiores
delongas, anoto que este feito cumpriu sua finalidade, não havendo mais
providências a serem tomadas nestes autos, razão pela qual a sua
extinção é medida que se impõe.
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Posto isso, e por tudo que dos autos consta, ARQUIVEM-SE estes autos
em pasta própria e junte-se a cópia da decisão de fls. 26/26v e a mídia
constante na contracapa nos autos principais (inquérito policial ou ação
penal).
Boa Vista/RR, 8.7.2016  08h41.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Relaxamento de Prisão
222 - 0010263-89.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010263-7
Réu: Fabio Freitas
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 12 como razões de decidir
e MANTENHO a prisão do réu Fabio de Freitas, pois entendo que ainda
persistem os fundamentos da Decisão de fls. 10/10v.
2. Juntem-se as peças pertinentes nos autos principais, após, arquivem-
se.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Advogado(a): Aline Lemos Dias

Ação Penal
223 - 0005306-84.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.005306-0
Réu: C.A.S.M.J. e outros.
Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/09/2016 às
11h00min, na sala de audiência desta Vara Criminal.
Nenhum advogado cadastrado.

224 - 0002341-02.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.002341-8
Réu: Renison Souza do Nascimento
Audiência de INTERROGATÓRIO designada para o dia 15/08/2016 às
09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

225 - 0001178-16.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.001178-0
Réu: Phillipe Fernando Serra Lima
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 141v como razões de
decidir e MANTENHO a prisão do réu Phillipe Fernando Serra Lima.
2. Designo o dia 26.7.2016, às 09h00, para audiência de instrução
julgamento para oitiva da vítima NOELIA ADOLFO JOAQUIM.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência
ResidualAudiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o
dia 26/07/2016 às 09:00 horas. Prazo de 006 dia(s).
Nenhum advogado cadastrado.

226 - 0003806-75.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.003806-4
Réu: Anderson Cadete da Silva
 Iniciados os trabalhos, às 10h50min, presentes Drª. GRACIETE SOTTO
MAYOR, MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual a
Promotora de Justiça Drª. CLAÚDIA PARENTE e o Defensor Público Dr.
ROGENILTON FERREIRA GOMES representando a autora do fato,
sobre os Termos da Suspensão Condicional do Processo oferecida em
audiência pelo Douto Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período a
autora do fato:

1.	Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo superior a 30
(trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
2.	Deverá manter o endereço atualizado.
3.	Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA
DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no térreo do Fórum) para
informar e justificar suas atividades, sem que para tanto seja intimado
novamente.

A proposta foi aceita pela autora. Em seguida, a MM. Juíza passou a
DECIDIR: Considerando que o acusado preenche os requisitos do artigo
89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO O
CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado

ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.
Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando do MM. Juíza de Direito, eu Thayla
Araújo Severo encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 23 de JUNHO de 2016.
Nenhum advogado cadastrado.

227 - 0003910-67.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.003910-4
Réu: Victor Henrique Lima de Jesus e outros.
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 341 como razões de
decidir e MANTENHO a prisão dos réus VICTOR HENRIQUE LIMA DE
JESUS e BRUNO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, pois entendo que ainda
persistem os fundamentos das Decisões de fls. 146/157 e fls. 240/241.
2. Junte cópia desta Decisão nos autos nº 0010 16 010431-0, após,
arquivem-se o apenso.
3. CITEM os réus HÉRICA FERREIRA ARTIAGAS e ORLANDO DA
SILVA LIMA, conforme a cota de fls. 291.
4. Designo o dia 27.7.2016, às 12h, para audiência de instrução e
julgamento.
4. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉUS PRESOS.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência
ResidualAudiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o
dia 27/07/2016 às 12:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

228 - 0007201-75.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.007201-4
Réu: Ivan da Silva Cirilo e outros.
Ato Ordinatório: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA DEFESA, PARA
APRESENTAREM ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL. BOA
VISTA, 08.07.2016.
Advogados: Agenor Veloso Borges, Giovani de Souza Bezerra

229 - 0007766-39.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.007766-6
Réu: Weslee de Almeida Veras e outros.
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 245/248 como razões de
decidir e MANTENHO a prisão dos réus WESLEE DE ALMEIDA VERAS,
DIOGO MENDES DE ANDRADE e WILCIANA SOUZA MENDES.
2. DEFIRO o último parágrafo da cota de fls. 248.
3. Designo o dia 20.7.2016, às 12h00, para audiência de instrução, a fim
de ouvir a genitora da ré WILCIANA SOUZA MENDES, conforme
deferido anteriormente às fls. 191.
4. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉUS PRESOS.
Boa Vista/RR, aos 05 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência
ResidualAudiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o
dia 20/07/2016 às 12:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

230 - 0009072-43.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009072-7
Réu: Altair da Silva Costa Junior
 Iniciados os trabalhos, às 10h50min, presentes Drª. GRACIETE SOTTO
MAYOR, MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual a
Promotora de Justiça Drª. CLAÚDIA PARENTE e o Defensor Público Dr.
ROGENILTON FERREIRA GOMES representando a autora do fato,
sobre os Termos da Suspensão Condicional do Processo oferecida em
audiência pelo Douto Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período a
autora do fato:

1.	Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo superior a 30
(trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
2.	Deverá manter o endereço atualizado.
3.	Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA
DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no térreo do Fórum) para
informar e justificar suas atividades, sem que para tanto seja intimado
novamente.

A proposta foi aceita pela autora. Em seguida, a MM. Juíza passou a
DECIDIR: Considerando que o acusado preenche os requisitos do artigo
89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO O
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CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.
Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando do MM. Juíza de Direito, eu Thayla
Araújo Severo encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 23 de JUNHO de 2016.
Nenhum advogado cadastrado.

231 - 0013935-42.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.013935-9
Réu: Thiago de Oliveira Lima
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 85 como razões de decidir
e MANTENHO a prisão do réu Thiago de Oliveira Lima, pois entendo
que ainda persistem os fundamentos da Decisão de fls. 37/38.
2. Designo o dia 27.7.2016, às 09h30, para audiência de instrução e
julgamento, para oitiva da testemunha IGOR MAYCON, policial militar 
GIRO, conforme fls. 62.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência
ResidualAudiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o
dia 27/07/2016 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

232 - 0017780-82.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017780-5
Réu: Rychardson Victor Evaristo de Oliveira
 DECISÃO

Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 84v como razões de decidir
e MANTENHO a prisão do réu Rychardson Victor Evaristo de Oliveira,
pois entendo que ainda persistem os fundamentos da Decisão de fls.
37/37v.
2. Designo o dia 26.7.2016, às 12h00, para audiência de instrução e
julgamento, para oitiva da vítima MAYCON MARTINS MOREIRA e da
testemunha LUCIANO PEREIRA DIAS, policial militar.
3. Intime-se. Requisite-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência
ResidualAudiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o
dia 26/07/2016 às 12:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

233 - 0017832-78.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017832-4
Réu: Rodrigo Silva da Conceição
 DECISÃO

Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 82 como razões de decidir
e MANTENHO a prisão do réu Rodrigo Silva da Conceição, pois entendo
que ainda persistem as razões elencadas na Decisão de fls. 74/75.
2. Dê-se vista à Defesa, para manifestação acerca da testemunha
ALDEMAR SOUZA DE ALENCAR.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 05 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

234 - 0019739-88.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019739-9
Réu: João Taffarel dos Reis Brandão e outros.
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
e/pou RELAXAMENTO DE PRISÃO interposto em favor do réu JOÃO
TAFFAREL DOS REIS BRANDÃO, preso em flagrante delito, dia
27.11.2015, pela suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, IV, do Estatuto do
Desarmamento, e do réu VANDERLON TEIXEIRA DA ATIVA, preso em
flagrante delito, dia 27.11.2015, pela suposta prática do porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido, previsto nos art. 14 do Estatuto do
Desarmamento, fls. 93.
Com vista, o órgão do Ministério Público do Estado de Roraima (MPE-
RR) pugnou pela soltura dos réus, devendo impor a medida cautelar de
comparecimento bimestral,  para atual ização de endereço e

acompanhamento do processo até sentença final, fls. 99.
Vieram conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Compulsando os autos, conforme a manifestação do Órgão Ministerial e
pedido da Defesa, verifico que as prisões dos réus devem ser relaxadas,
pois estão recolhidos desde o dia 27.11.2015 e a instrução ainda não
encerrou, já tendo transcorrido 7 meses e 9 dias.
Outrossim, observo que a Defesa não deu causa para o atraso do
trâmite processual, sendo evidente o excesso do lapso temporal
estabelecido para o começo da instrução e a evidente ilegalidade,
ensejando constrangimento ilegal às suas liberdades de locomoção,
sendo cabíveis as medidas cautelares diversa da prisão.
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com
os fundamentos da Defesa e do "Parquet", que adoto também como
razão de decidir, RELAXO A PRISÃO de JOÃO TAFFAREL DOS REIS
BRANDÃO e VANDERLON TEIXEIRA DA ATIVA, nos termos do artigo
5º, LXV, da Constituição Federal.
Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos réus JOÃO TAFFAREL
DOS REIS BRANDÃO e VANDERLON TEIXEIRA DA ATIVA, para
cumprimento imediato pelo Oficial de Justiça perante a autoridade
carcerária, salvo se por outro motivo estiverem custodiados.
Os réus ficam cientificados  que deverão (art. 319 e segs., do Código de
Processo Penal): 1º comparecer mensal e pessoalmente neste Juízo,
para informar e justificar suas atividades; 2º não mudar de residência e
nem se ausentar do território desta Comarca de Boa Vista-RR, sem
prévia autorização judicial; 3º recolher-se à sua habitação até as 20h; 4º
privar-se de frequentar bares, casas noturnas e semelhantes; e 5º não
portar arma ou instrumento que possa ser utilizado como arma.
Designo o dia 7.11.2016, às 09h30, para audiência de instrução e
julgamento, para oitiva das testemunhas ALAERCIO BEZERRA
FEITOSA, policial militar, e ARCINDO NETO, policial militar.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Boa Vista-RR, 6.7.2016  16:51.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal ResidualAudiência de
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 07/11/2016 às
09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

235 - 0019824-74.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019824-9
Réu: Miqueias Barbosa Pacheco e outros.
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 90v como razões de decidir
e MANTENHO a prisão do réu SILAS CHAGAS VITORIO, pois entendo
que ainda persistem os fundamentos elencados na Decisão de fls.
85/86.
2. Designo o dia 28.7.2016, às 11h00, para audiência de instrução e
julgamento, para oitiva da vítima EMILLY VITÓRIA LIMA COSTA e a
testemunha KAROLINY LIMA DA SILVA, conforme a cota ministerial de
fls. 90v.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

236 - 0000147-24.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000147-4
Réu: Elenilton Ferreira Gomes
 Iniciados os trabalhos, às 10h50min, presentes Drª. GRACIETE SOTTO
MAYOR, MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual a
Promotora de Justiça Drª. CLAÚDIA PARENTE e o Defensor Público Dr.
ROGENILTON FERREIRA GOMES representando a autora do fato,
sobre os Termos da Suspensão Condicional do Processo oferecida em
audiência pelo Douto Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período a
autora do fato:

1.	Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo superior a 30
(trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
2.	Deverá manter o endereço atualizado.
3.	Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA
DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no térreo do Fórum) para
informar e justificar suas atividades, sem que para tanto seja intimado
novamente.

A proposta foi aceita pela autora. Em seguida, a MM. Juíza passou a
DECIDIR: Considerando que o acusado preenche os requisitos do artigo
89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO O
CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
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prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.
Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando do MM. Juíza de Direito, eu Thayla
Araújo Severo encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 23 de JUNHO de 2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
237 - 0003304-39.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.003304-0
Indiciado: M.S.M.
 DECISÃO

Vistos em mutirão.
1. Não há nos autos fatos novos. Senso assim, MANTENHO a prisão do
réu Maicon dos Santos Machado, pois entendo que ainda persistem os
fundamentos das Decisões de fls. 57/60 dos autos nº 0010 15 003331-3
e fls. 29/31 dos autos nº 0010  15 019182-2.
2. Cumpra-se a cota de fls. 205.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Advogado(a): Camila Rodrigues Cavalcanti de Albuquerque

Prisão em Flagrante
238 - 0157552-41.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.157552-5
Réu: Tamandare Ferreira de Matos
 Iniciados os trabalhos, às 10h50min, presentes Drª. GRACIETE SOTTO
MAYOR, MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual a
Promotora de Justiça Drª. CLAÚDIA PARENTE e o Defensor Público Dr.
ROGENILTON FERREIRA GOMES representando a autora do fato,
sobre os Termos da Suspensão Condicional do Processo oferecida em
audiência pelo Douto Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período a
autora do fato:

1.	Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo superior a 30
(trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
2.	Deverá manter o endereço atualizado.
3.	Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA
DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no térreo do Fórum) para
informar e justificar suas atividades, sem que para tanto seja intimado
novamente.

A proposta foi aceita pela autora. Em seguida, a MM. Juíza passou a
DECIDIR: Considerando que o acusado preenche os requisitos do artigo
89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO O
CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.
Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando do MM. Juíza de Direito, eu Thayla
Araújo Severo encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 23 de JUNHO de 2016.
Advogado(a): Ronilson Moura Cavalcante

Ação Penal
239 - 0151083-13.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.151083-9
Réu: Jose Ferreira Carvalho Filho
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do réu JOSE FERREIRA
CARVALHO FILHO, denunciado nesta ação penal pela suposta prática
do delito de tentativa de furto simples, previsto no art. 155, "caput", c/c o
art. 14, II, ambos do Código Penal.
Calculadora da prescrição da pretensão punitiva, fls. 91.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, dispenso a cota do "Parquet".

Compulsando os autos, verifico que ocorreu a extinção da punibilidade
do réu, de acordo com a calculadora de fls. 91, em razão da ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, já que na data do fato o
réu era menor de 21 anos de idade, o que reduz em metade o prazo
prescricional.
Posto isso, e por tudo que dos autos consta, DECLARO EXTINTA a
PUNIBILIDADE do réu JOSE FERREIRA CARVALHO FILHO, pela
ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL "in
abstrato", em relação ao crime imputado nesta ação penal, com fulcro no
art. 107, IV, primeira figura, c/c o art. 109, IV, e art. 115, todos do Código
Penal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se
Após o trânsito em julgado, sem recurso e requerimentos, dê-se as
baixas pertinentes, sem necessidade de nova conclusão, de acordo com
as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima (CGJ/TJ/RR).
Boa Vista-RR, 7.7.2016  17:39.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

240 - 0008964-14.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008964-6
Réu: Yara Thais Silva da Silva e outros.
 DECISÃO

Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 208/212 como razões de
decidir e MANTENHO a prisão das rés YARA THAUS SILVA DA SILVA
e NELCIANE PEREIRA DE ANDRADE, pois entendo que ainda
persistem os motivos elencados na Decisão de fls. 45/46v.
2 .  C O N F I R M O  O  R E C E B I M E N T O  D A  D E N Ú N C I A  e
PROSSEGUIMENTO DO RITO PROCESSUAL em relação à ré
JECIANY SANTANA DA LUZ e ao réu JAIME FERNANDES RIBEIRO,
também conforme a cota ministerial de fls. 212, porquanto entendo que
os fundamentos das Defesas adentram no mérito.
3. CITE-SE o réu WENDEL FERREIRA PEIXOTO no endereço de fls.
182, de acordo com a cota ministerial de fls. 212.
4. Por fim, CERTIFIQUE-SE a atual situação do MANDADO DE PRISÃO
do réu GELEANO GONÇALVES RIBEIRO.
5. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉUS PRESOS.
Boa Vista/RR, aos 05 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Advogados: Elias Bezerra da Silva, Jose Vanderi Maia

241 - 0004505-32.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004505-9
Réu: Marlon Queiroz dos Santos
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet", como razões de decidir e
MANTENHO a prisão do réu Marlon Queiroz dos Santos, por seus
próprios fundamentos, por entender que ainda persistem as razões
elencadas na decisão de fls. 39/39v.
2. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fls. 43.
3. Cite-se o réu.
4. Expedientes necessários.
5. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Liberdade Provisória
242 - 0009799-65.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009799-3
Réu: Yago Batista Rodrigues Andrade
 DECISÃO

Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet" de fls. 13/15 como razões de
decidir e MANTENHO a prisão do réu Yago Batista Rodrigues Andrade.
2. Dê-se vista ao Órgão Ministerial, conforme fls. 68 dos autos apenso.
3. Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
4. Por fim, juntem-se as peças pertinentes nos autos apenso, após,
arquivem-se.
Boa Vista/RR, aos 06 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal de Competência Residual
Advogado(a): Sulivan de Souza Cruz Barreto

2ª Criminal Residual
Expediente de 11/07/2016
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JUIZ(A) TITULAR:
Graciete Sotto Mayor Ribeiro

PROMOTOR(A):
Cláudia Corrêa Parente

Ilaine Aparecida Pagliarini
ESCRIVÃO(Ã):

Glener dos Santos Oliva

Ação Penal - Sumário
243 - 0003491-13.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003491-3
Réu: Jonas Dias Carneiro Neto
 1.	Apresentada resposta à acusação à fl. 44/45, inexiste motivo para
absolvição sumária.
 2.	Designo o dia 25/10/2016, às 10h30min, para audiência de instrução e
julgamento.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu(s).
 4.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) as testemunhas.
5. Dê-se ciência ao MP e a DPE.
Boa Vista-RR, 05 de julho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Carta Precatória
244 - 0008618-29.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008618-6
Réu: Edilson Diego Paiva de Medeiros e outros.
 1.	Recebo a presente Carta Precatória.
 2.	Designo o dia 18/10/2016, às 10h30min, para audiência de instrução e
julgamento.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) as testemunhas.
 4.	Comunique-se o Juízo Deprecante.
 5.	Expedientes necessários.
 6.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Advogado(a): Hindemburgo Alves de O. Filho

245 - 0009811-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009811-6
Réu: José Adolar de Castro Filho
 1.	Recebo a presente Carta Precatória.
 2.	Designo o dia 19/10/2016, às 09h30min, para audiência de instrução e
julgamento.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) as testemunhas.
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Comunique-se o Juízo Deprecante.
 6.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

246 - 0010558-29.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010558-0
Réu: Messias da Silva Figueiredo
 1.	Recebo a presente Carta Precatória.
 2.	Designo o dia 19/10/2016, às 10h00min, para audiência de instrução e
julgamento.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) as testemunhas.
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Comunique-se o Juízo Deprecante.
 6.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

247 - 0010589-49.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010589-5
Réu: Janes Marcos Silva
 1.	Recebo a presente Carta Precatória.
 2.	Designo o dia 18/10/2016 às 10h00min, para audiência de instrução e
julgamento.
 3.	Intime-se/Requisite-se o(s) a vítima.
 4.	Expedientes necessários.

 5.	Comunique-se o Juízo Deprecante.
 6.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
248 - 0003837-61.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003837-7
Indiciado: A.C.
 1.	Conforme certidão de fls. 37, redesigno para o dia 20/10/2016, às
09h10min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

249 - 0004518-31.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004518-2
Indiciado: P.H.S.S.
 1.	Conforme certidão de fls. 35, redesigno para o dia 28/09/2016, às
11h50min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

250 - 0005655-48.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005655-1
Indiciado: L.G.M.C.
 1.	Conforme certidão de fls. 31, redesigno para o dia 20/10/2016, às
09h20min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
251 - 0006351-84.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006351-6
Réu: Flavio Rickardo Rodrigues Williams
 Cumpra-se a sentença de fls. 22. Boa Vista, 7.7.2016. Graciete Sotto
Mayor Ribeiro - Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal Residual.
Nenhum advogado cadastrado.

252 - 0010364-29.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010364-3
Réu: Cosme Pereira da Silva
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE do nacional
COSME PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos do processo em
epígrafe, pela provável prática do crime de roubo, previsto no art. 157,
"caput", do Código Penal.
Decisão homologando a prisão em flagrante do acusado e concedendo
liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, nos termos
do art. 310, III, c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Penal, fls.
23/23v.
Vieram os autos conclusos.
É o brevíssimo relatório. DECIDO.
O flagrante foi homologado, fls. 23/23v, sendo, na mesma oportunidade,
concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares.
Sem maiores delongas, anoto que este feito cumpriu sua finalidade, não
havendo mais providências a serem tomadas nestes autos, razão pela
qual a sua extinção é medida que se impõe.
Posto isso, e por tudo que dos autos consta, ARQUIVEM-SE estes autos
em pasta própria e junte-se a cópia da decisão de fls. 23/23v nos autos
principais (inquérito policial ou ação penal).
Boa Vista/RR, 7.7.2016  17:38.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
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Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Representação Criminal
253 - 0004463-80.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004463-1
Representado: Jeferson Alves
Representado: Wilson de Oliveira Clemente
 1.	Considerando certidão de fls. 37, redesigno para o dia 20/10/2016, às
10h50min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Advogado(a): Bruno Leonardo Caciano de Oliveira

Termo Circunstanciado
254 - 0003458-23.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003458-2
Indiciado: M.G.C.
 1.	Considerando certidão de fls. 41, redesigno para o dia 20/10/2016, às
11h30min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

255 - 0005849-48.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005849-0
Indiciado: L.M.S. e outros.
 1.	Considerando certidão de fls. 25, redesigno para o dia 20/10/2016, às
11h20min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

256 - 0009989-28.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009989-0
Indiciado: J.S.P.
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA Nº 570 de
2014, fls. 03, onde se apura a prática do delito de posse de droga para
consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, que ocorreu no
dia 26.5.2014, supostamente praticado pelo investigado JERRY SILVA
PEREIRA.
O "Parquet" pugnou pela extinção da punibilidade do réu, fls. 26.
Vieram conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, dispenso a cota do "Parquet".
A prescrição para o delito de posse de droga para consumo pessoal,
previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, ocorre no prazo de 2 anos,
conforme o art. 30 também da Lei de Tóxicos.
Compulsando os autos, verifico que ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva em abstrato, pois já se passaram mais de 2 anos desde a data
do fato, inexistindo qualquer causa de suspensão ou interrupção do
curso prescricional.
Posto isso, e por tudo que dos autos consta, DECLARO EXTINTA a
PUNIBILIDADE do réu JERRY SILVA PEREIRA, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL "in abstrato", em
relação ao crime imputado nesta ação penal, com fulcro no art. 30 da Lei
de Tóxicos, c/c o art. 107, IV, primeira figura, do Código Penal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se
Outrossim, após o trânsito em julgado, sem recurso e requerimentos, dê-
se as baixas pertinentes, sem necessidade de nova conclusão, de
acordo com as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima (CGJ/TJ/RR).
Boa Vista/RR, 8.7.2016  10:16.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
257 - 0219901-12.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.219901-6
Réu: Jose Flavio Sampaio Lopes
 1.	DEFIRO a cota de fls. 307.
 2.	Designo para o dia 27/10/2016, às 10h00min, audiência de
Interrogatório.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Advogado(a): David Souza Maia

258 - 0018170-28.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.018170-9
Indiciado: A. e outros.
 1.	DEFIRO a cota de fls. 172v.
 2.	Designo para o dia 24/10/2016, às 10h00min, audiência de Instrução
e julgamento.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 4.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).
 5.	Expedientes necessários.
 6.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

259 - 0012029-56.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.012029-1
Réu: J.A.V.
 Considerando o ALVARÁ de fls. 142 e a PROMOÇÃO de fls. 151,
DETERMINO a destruição dos objetos restantes indicados no AUTO DE
APRESENTAÇÃO E APREENSÃO de fls. 24. Boa Vista-RR, 6.7.2016 
10:01. Graciete Sotto Mayor Ribeiro - Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
Criminal Residual.
Nenhum advogado cadastrado.

260 - 0006282-91.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.006282-2
Indiciado: J.P.S. e outros.
 1.	Considerando certidão de fls. 158, redesigno para o dia 27/10/2016,
às 09h30min, audiência de Instrução e julgamento.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Advogado(a): Mauro Silva de Castro

261 - 0013874-55.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.013874-5
Réu: Renneson de Araujo Costa
 1.	Conforme certidão de fls. 125, redesigno para o dia 27/10/2016, às
10h30min, audiência de Instrução e Julgamento.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

262 - 0000672-74.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.000672-6
Réu: Walisson Silva de Araujo e outros.
 1.	Considerando a certidão de fls. 172, designo para o dia 25/10/2016,
às 10h00min, audiência de Instrução e Julgamento.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 180/257



Advogado(a): Nathália Santos Veras

263 - 0012392-38.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.012392-7
Réu: José Roberto Ramos Printes
 1.	Considerando certidão de fls. 118, redesigno para o dia 19/10/2016,
às 10h30min, audiência de interrogatório.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Advogados: Paulo Gener de Oliveira Sarmento, Ivaldo Gomes Barbosa

264 - 0012600-22.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.012600-3
Réu: Jailson Ribeiro Oliveira
 Defiro a cota de fls. 47. Boa Vista, 7.7.2016. Graciete Sotto Mayor
Ribeiro - Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal Residual.
Nenhum advogado cadastrado.

265 - 0013130-26.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.013130-0
Réu: Ivan Pereira da Silva
 Defiro a cota do cota anverso. Boa Vista, 7.7.2016. Graciete Sotto
Mayor Ribeiro - Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal Residual.
Nenhum advogado cadastrado.

266 - 0019301-96.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.019301-1
Réu: Micheli de Souza
 1.	Conforme certidão de fls. 73, redesigno para o dia 28/09/2016, às
12h00min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

267 - 0019996-50.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.019996-8
Réu: Luiz Ferreira Valadares
 1.	Conforme certidão de fls. 47, redesigno para o dia 20/10/2016, às
09h50min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

268 - 0007480-61.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.007480-4
Réu: Cristian Mauricio Betancourt Berrio
 Defiro a cota de fls. 40. Boa Vista, 7.7.2016. Graciete Sotto Mayor
Ribeiro - Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal Residual.
Nenhum advogado cadastrado.

269 - 0007652-03.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.007652-8
Réu: Gerlon de Oliveira
 1.	Considerando certidão de fls. 110, redesigno para o dia 27/10/2016,
às 09h00min, audiência de Instrução e julgamento.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se a vítima.
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

270 - 0008058-24.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008058-7
Réu: Ailton Juvencio dos Santos
 1.	Considerando certidão de fls. 62, redesigno para o dia 20/10/2016, às
11h50min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.

Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

271 - 0008309-42.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008309-4
Réu: Fabricio Salustiano Franco
 1.	Considerando a certidão de fls. 53, redesigno para o dia 24/10/2016,
às 10h30min, audiência de Instrução e Julgamento.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Advogado(a): Rita Cássia Ribeiro de Souza

272 - 0016638-43.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.016638-6
Réu: Fernando Rocha da Conceição
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO interposto em
favor do réu FERNANDO ROCHA DA CONCEIÇÃO, preso em flagrante
delito, dia 26.9.2015, pela suposta prática do crime de furto qualificado,
previsto nos art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, fls.
110 e fls. 113.
Com vista, o órgão do Ministério Público do Estado de Roraima (MPE-
RR) pugnou pelo deferimento do pedido, pois afirma que passados
quase 10 meses após a prisão do réu nenhuma oitiva foi realizada, não
sendo razoável a demora na conclusão da instrução processual, ainda,
ratificou a cota de fls. 112, ver fls. 114.
Vieram conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que a prisão do réu deve ser relaxada,
pois está recolhido desde o dia 26.9.2015 sem nenhuma oitiva realizada,
já tendo transcorrido mais 9 meses e 2 dias. Outrossim, observo que a
Defesa não deu causa para o atraso do trâmite processual, sendo
evidente o excesso do lapso temporal estabelecido para o término da
instrução e a evidente ilegalidade, ensejando constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção.
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com
os fundamentos da Defesa e do "Parquet", que adoto também como
razão de decidir, RELAXO A PRISÃO de FERNANDO ROCHA DA
CONCEIÇÃO, nos termos do artigo 5º, LXV, da Constituição Federal.
Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu FERNANDO
ROCHA DA CONCEIÇÃO, para cumprimento imediato pelo Oficial de
Justiça perante a autoridade carcerária, se por outro motivo não estiver
custodiado.
O réu fica cientificado que deverá (art. 319 e segs., do Código de
Processo Penal): 1º comparecer mensal e pessoalmente neste Juízo,
para informar e justificar suas atividades; 2º não mudar de residência e
nem se ausentar do território desta Comarca de Boa Vista-RR, sem
prévia autorização judicial; 3º recolher-se à sua habitação até as 20h; 4º
privar-se de frequentar bares, casas noturnas e semelhantes; e 5º não
porrtar arma ou instrumento que possa ser utilizado como arma.
Por fim, cumpra-se a cota de fls. 112, após, dê-se vista ao Ministério
Público e à Defesa.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 28.6.2016  12:01.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

273 - 0000710-18.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000710-9
Réu: Raimundo Nonato Pereira dos Santos
 1.	Apresentada resposta à acusação à fl. 153, inexiste motivo para
absolvição sumária.
 2.	Designo para o dia 24/10/2016, às 09h00min, audiência de Instrução
e julgamento.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 4.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).
 5.	Expedientes necessários.
 6.	Intime-se e cumpra-se
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.
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Ação Penal - Sumário
274 - 0003074-94.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.003074-9
Réu: Adriana Lopes de Souza
 1.	Conforme certidão de fls. 33, redesigno para o dia 20/10/2016, às
10h20min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

275 - 0003935-80.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.003935-1
Réu: Diego Maradona Alves do Nascimento
 1.	Conforme certidão de fls. 45, redesigno para o dia 20/10/2016, às
09h00min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

276 - 0008115-42.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008115-5
Réu: Jaime Belarmino da Silva Coelho
 Conforme certidão de fls. 37, redesigno para o dia 28/09/2016, às
11h30min, audiência preliminar.
 Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 Expedientes necessários.
 Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

277 - 0016614-15.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.016614-7
Réu: Antonio Cardoso
 1.	Conforme certidão de fls. 46, redesigno para o dia 20/10/2016, às
10h30min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

278 - 0019010-62.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019010-5
Réu: Aldemar Marinho de Brito
 1.	Considerando certidão de fls. 59, redesigno para o dia 20/10/2016, às
11h10min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Advogado(a): Dennis dos Santos Nunes

Carta Precatória
279 - 0002614-10.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002614-3
Réu: Wandson da Silva de Oliveira
 1.	Recebo a presente Carta Precatória.
 2.	Designo para o dia 28/09/2016, às 09h20min, audiência preliminar.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 4.	Comunique-se o Juízo Deprecante.
 5.	Expedientes necessários.
 6.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO

 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Crimes Ambientais
280 - 0004486-94.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.004486-7
Réu: Janilson de Oliveira Costa
 1.	Conforme certidão de fls. 70, redesigno para o dia 20/10/2016, às
10h10min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
281 - 0003966-66.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003966-4
Indiciado: V.P.S.
 1.	Conforme certidão de fls. 32, redesigno para o dia 20/10/2016, às
09h30min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Petição
282 - 0019098-03.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019098-0
Autor: Daniella Assunçao Vieira
Réu: Wilson de Oliveira Clemente
 1.	Considerando certidão de fls. 22, redesigno para o dia 20/10/2016, às
11h40min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Advogado(a): Guilherme Augusto Machado Evelim Coelho

Representação Criminal
283 - 0001697-54.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001697-7
Representado: Maria Teresa Saenz Surita Guimarães
Representado: Cirio Ricardo Palacio
 1.	Considerando representação do anverso, redesigno para o dia
20/10/2016, às 11h00min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Termo Circunstanciado
284 - 0185622-34.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.185622-0
Réu: Edinaldo Raposo Fidelis
 1.	Conforme certidão de fls. 124, redesigno para o dia 25/10/2016, às
09h30min, audiência de Instrução e Julgamento.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

285 - 0014518-61.2014.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.14.014518-5
Indiciado: M.S.S.
 1.	Conforme certidão de fls. 57, redesigno para o dia 20/10/2016, às
10h00min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

286 - 0016429-74.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.016429-0
Indiciado: A.M.C.
 1.	Conforme certidão de fls. 46, redesigno para o dia 20/10/2016, às
10h40min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

287 - 0000488-50.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000488-2
Indiciado: M.A.C.
 1.	Conforme certidão de fls. 27, redesigno para o dia 20/102016, às
09h40min, audiência preliminar.
 2.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 3.	Expedientes necessários.
 4.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
288 - 0141581-50.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.141581-5
Réu: Fabiano Silva de Carvalho e outros.
 1.	Apresentada resposta à acusação à fl. 233 e fl. 257, inexiste motivo
para absolvição sumária.
 2.	Designo para o dia 24/10/2016, às 09h30min, audiência de Instrução
e julgamento.
 3.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se o(s) réu.
 4.	Intime(m)-se/Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).
 5.	Expedientes necessários.
 6.	Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 05 de junho de 2016

GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO
 Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

289 - 0160191-32.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.160191-7
Réu: Francisco de Aquino Duarte da Silva
 Defiro a cota de fls. 221. Boa Vista, 7.7.2016. Graciete Sotto Mayor
Ribeiro - Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal Residual.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
290 - 0006329-26.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006329-2
Indiciado: J.A.F.
 DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL em desfavor de JACKSON ALVES
FERREIRA e outro, em razão da suposta prática do crime de furto
qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.
Com vista, em seu laborioso parecer, o Órgão Ministerial pugnou pela
remessa destes autos para a Vara de crimes contra a Dignidade Sexual,
crimes praticados contra Criança e Adolescente e crimes praticados
contra o Idoso desta Comarca de Boa Vista-RR, tendo em vista a
incidência de adolescente na prática delituosa, vide cota de fls. 27/28.
Vieram os autos conclusos.
É o brevíssimo relatório. DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Órgão Ministerial,
pois verifico que este Juízo é incompetente para processar e julgar o

presente feito em razão da natureza da infração, já que, supostamente,
a empreitada criminosa conta com a participação de adolescente.
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com
o parecer do órgão do Ministério Público, que adoto como razão de
decidir, estando evidenciado ser a Vara de crimes contra a Dignidade
Sexual, crimes praticados contra Criança e Adolescente e crimes
praticados contra o Idoso desta Comarca de Boa Vista-RR competente
para o julgamento do presente feito, DECLINO A COMPETÊNCIA, por
consequência, determino que se promova a imediata remessa destes
autos e dos autos apenso, via Cartório Distribuidor, para posterior
encaminhamento à sua apreciação, nos termos do art. 74 e segs. do
Código de Processo Penal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Boa Vista/RR, 8.7.2016  10h10.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

3ª Criminal Residual
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Marcelo Mazur

PROMOTOR(A):
Hevandro Cerutti

Ricardo Fontanella
Ulisses Moroni Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Flávia Abrão Garcia Magalhães

Ação Penal
291 - 0202450-08.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.202450-5
Réu: Rosineldo Nascimento de Oliveira e outros.
Autos remetidos ao Distribuidor de Feitos para distribuição.
Advogados: Paulo Luis de Moura Holanda, Samuel Almeida Costa

292 - 0015385-59.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.015385-4
Réu: I.M.S.
Audiência Preliminar designada para o dia 02/08/2016 às 09:50 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

293 - 0009893-13.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009893-4
Réu: Kriguerson Diniz Batistot
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
02/08/2016 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Termo Circunstanciado
294 - 0000894-71.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000894-1
Indiciado: E.L.A.
Audiência Preliminar designada para o dia 29/08/2016 às 10:55 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

295 - 0003534-47.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003534-0
Indiciado: E.C.R.
Audiência Preliminar designada para o dia 29/08/2016 às 10:50 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

296 - 0004550-36.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004550-5
Indiciado: D.A.S.
Audiência Preliminar designada para o dia 29/08/2016 às 10:40 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

297 - 0004632-67.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004632-1
Indiciado: L.G.O.
Audiência Preliminar designada para o dia 29/08/2016 às 10:45 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

3ª Criminal Residual
Expediente de 11/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Marcelo Mazur

PROMOTOR(A):
Hevandro Cerutti
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Ricardo Fontanella
Ulisses Moroni Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Flávia Abrão Garcia Magalhães

Ação Penal
298 - 0101544-15.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.101544-3
Réu: Antonio Nonato Gomes de Morais e outros.
 I- Indefiro o pleito de fls. 1716 e 1717 diante de sua preclusão temporal,
tendo em vista o despacho ter sido publicado em 26/04/2016, e a parte
ter se manifestado somente em 10/06/2016, muito após o despacho de
fls. 1679, inclusive.
II- Inobstante o item supra, saliento que as diligências ali requeridas são
de responsbilidades da Defesa.
III- DJE.

07/07/2016
Juiz MARCELO MAZUR
Advogados: Lucas Noberto Fernandes de Queiroz, Sebastião Ernestro
Santos dos Anjos, Ronaldo Mauro Costa Paiva, Ednaldo Gomes Vidal,
Alcides da Conceição Lima Filho, Gerson Coelho Guimarães, Jaeder
Natal Ribeiro, Angela Di Manso, Manuela Dominguez dos Santos

299 - 0018725-40.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.018725-4
Réu: Eduardo Macêdo Costa
 (...) "Diante do exposto, tendo cumprido com sua obrigação, declaro a
extinção da punibilidade de EDUARDO MACEDO COSTA em relação
aos fatos noticiados nestes Autos, com amparo no artigo 66, II, da Lei n.°
7.210/84...". P.R.I. Boa Vista, RR, 07 de julho de 2016. Juiz MARCELO
MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

300 - 0008808-26.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008808-5
Réu: Magno Camelo
 (...) "Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito
face à ocorrência de litispendência, nos termos do artigo 485, V, do
Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária...". Boa Vista, RR, 08
de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

301 - 0003448-76.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003448-3
Réu: Fabio Sousa Fernandes
 (...) "Diante do exposto, tendo cumprido com sua obrigação, declaro a
extinção da punibilidade de FÁBIO SOUSA FERNANDES em relação
aos fatos noticiados nestes Autos, com amparo no artigo 66, II, da Lei n.°
7.210/84...". P.R.I. Boa Vista, RR, 07 de julho de 2016. Juiz MARCELO
MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

Termo Circunstanciado
302 - 0015336-81.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.015336-5
Indiciado: J.R.A.
 (...) "Diante do exposto, decreto a extinção da punibilidade da Autora do
Fato JUCELIA ROBERTA ARAÚJO, em relação aos fatos noticiados
nestes Autos, em razão da decadência do direito de representação das
Vítimas, com amparo no artigo 107, IV, do Código Penal...". P.R.I. Boa
Vista, RR, 07 de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

303 - 0019367-76.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.019367-2
Indiciado: T.A.S.
 (...) "Diante do exposto, decreto a extinção da punibilidade do Autor do
Fato THIAGO AFONSO SANTOS, em relação aos fatos noticiados
nestes Autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com amparo no artigo 107, IV, do Código Penal...". P.R.I. Boa
Vista, RR, 07 de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

304 - 0001262-17.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.001262-2
Indiciado: R.N.R.
 (...) "Diante do exposto, decreto a extinção da punibilidade do Autor do
Fato ROBERTO NOEL RODRIGUEZ, em relação aos fatos noticiados
nestes Autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com amparo no artigo 107, IV, do Código Penal...". P.R.I. Boa
Vista, RR, 07 de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

305 - 0008640-24.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008640-2
Indiciado: A.J.A.J.
 Diante do exposto, decreto a extinção da punibilidade do Autor do Fato
ANTÔNIO JUCÁ DE ARAÚJO JÚNIOR, em relação aos fatos noticiados
nestes Autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com amparo no artigo 107, IV, do Código Penal...". P.R.I. Boa
Vista, RR, 07 de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

306 - 0017649-10.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017649-2
Indiciado: S.R.B.
 (...) "Diante do exposto, decreto a extinção da punibilidade do Autor do
Fato SERGIO RAMOS BARROS, em relação aos fatos noticiados nestes
Autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com amparo no artigo 107, IV, do Código Penal...". P.R.I. Boa Vista, RR,
07 de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

307 - 0017930-63.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017930-6
Indiciado: J.S.C.
 (...) "Diante do exposto, decreto a extinção da punibilidade do Autor do
Fato JEEFF SILVA COSTA, em relação aos fatos noticiados nestes
Autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com amparo no artigo 107, IV, do Código Penal...". P.R.I. Boa Vista, RR,
07 de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

308 - 0000163-75.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000163-1
Indiciado: E.D.S.
 (...) "Diante do exposto, decreto a extinção da punibilidade do Autor do
Fato EUDES DIOGO DA SILVA, em relação aos fatos noticiados nestes
Autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com amparo no artigo 107, IV, do Código Penal...". P.R.I. Boa Vista, RR,
07 de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

309 - 0000521-40.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000521-0
Indiciado: T.S.B.
 (...) "Diante do exposto, decreto a extinção da punibilidade do Autor do
Fato THIAGO SILVA BRANDÃO, em relação aos fatos noticiados nestes
Autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com amparo no artigo 107, IV, do Código Penal...". P.R.I. Boa Vista, RR,
07 de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

310 - 0003504-12.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003504-3
Indiciado: A.J.B.R.
 (...) "Diante do exposto, decreto a extinção da punibilidade do Autor do
Fato ANTÔNIO JEFERSON BRITO ROCHA, em relação aos fatos
noticiados nestes Autos, face à ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com amparo no artigo 107, IV, do Código Penal...".
P.R.I. Boa Vista, RR, 07 de julho de 2016. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Vara do Júri
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Breno Jorge Portela S. Coutinho

PROMOTOR(A):
Rafael Matos de Freitas Morais

ESCRIVÃO(Ã):
Geana Aline de Souza Oliveira

Ação Penal Competên. Júri
311 - 0219536-55.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.219536-0
Réu: Clorisvaldo da Silva Rodrigues
 Recebo o recurso.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde serão
apresentadas as razões de apelação (art. 600, § 4º do CPP).

Boa Vista (RR), 06 de julho de 2016.

EVALDO JORGE LEITE
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Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara do Tribunal do Júri
Nenhum advogado cadastrado.

Liberdade Provisória
312 - 0010319-25.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010319-7
Réu: Raimundo Nonato dos Santos Silva
 (...) Assim, tendo em vista que nada se alterou desde a data da
prolação da decisão do decreto de prisão preventiva, e a fim de evitar
repetições desnecessárias, mantenho a prisão preventiva do réu, nos
termos como já determinado na aludida decisão.

Vista ao MP, para ciência desta decisão.

Registre-se. Publique-se.

Intimações necessárias.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação penal em
apenso e arquivem-se estes autos.

Boa Vista (RR), 08 de julho de 2016.

EVALDO JORGE LEITE
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara do Tribunal do Júri
Advogado(a): Andre Luiz Carvalho Reis

Ação Penal Competên. Júri
313 - 0102126-15.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.102126-8
Réu: Criança/adolescente
 Inclua-se o nome do Advogado Alex Reis Coelho OAB/RR 986, no
SISCOM.
Após, inclua-se em pauta.
Publique-se.

Boa Vista (RR), 07 de julho de 2016.

EVALDO JORGE LEITE
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara do Tribunal do Júri
Nenhum advogado cadastrado.

314 - 0197879-91.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.197879-2
Réu: Carlos Jose Pinto Junior
Vista à defesa sobre suas testemunhas não localizadas: Rosely,
Francisco Evangelista, Márcio Leandro e Welton, no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de preclusão.
Advogado(a): Walla Adairalba Bisneto

315 - 0009362-29.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.009362-7
Réu: Jesse Alexandre Vieira e outros.
 Intime-se pela derradeira as defesas dos acusados, para apresentarem
as alegações finais.
Junte-se a FAC da vítima.
Publique-se.

Boa Vista (RR), 06 de julho de 2016.

EVALDO JORGE LEITE
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara do Tribunal do Júri
Advogados: Marco Antônio da Silva Pinheiro, Paulo Luis de Moura
Holanda

316 - 0016829-88.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.016829-1
Réu: Marisdete Lima da Silva
 1. Intime-se pela derradeira vez o advogado da acusada Marisdete Lima
da Silva, Leandro Martins do Prado OAB/RR 873, para apresentar
defesa prévia no prazo legal, advertindo o ilustre causídico sobre as
sanções do abandono da causa, e ainda sob pena de multa, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis (art. 265 do CPPB).
2. Sem manifestação intime-se a ré pessoalmente, para que constitua
novo advogado. E caso não constitua ou indique patrono, no prazo de 10
(dez) dias a contar da intimação, serão os autos encaminhados à

Defensoria Pública que atua nesta vara, para a realização de todos os
atos inerentes ao feito.
3. Após, encaminhem-se os autos à DPE, para apresentar as alegações
finais.
Publique-se.

Boa Vista (RR), 07 de julho de 2016.

EVALDO JORGE LEITE
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara do Tribunal do Júri
Advogado(a): Leandro Martins do Prado

317 - 0009836-92.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009836-3
Réu: Weslley de Sousa Batista e outros.
 I.	Designe-se audiência una de instrução e julgamento.

II.	Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação (fl. 04), bem
como as testemunhas de defesa (fls. 35, 37/38 e 40/41).

III.	Intimem-se os réus (fl. 28, 30 e 32).

IV.	Ciência ao MP e DPE.

V.	Intime-se a defesa dos réus José Inácio e Adriano Neliso, via DJE.

VI.	Demais expedientes necessários.

Boa Vista (RR), 07 de julho de 2016.

EVALDO JORGE LEITE
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara do Tribunal do JúriAudiência de INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO designada para o dia 17/08/2016 às 11:00 horas.
Advogados: Alci da Rocha, Francisco Salismar Oliveira de Souza,
Romeu França Junior

Liberdade Provisória
318 - 0010269-96.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010269-4
Réu: Leovergildo Silva Cavalcante
 Destarte, com espeque no art. 310, III, c/c art. 282, do CPPB, e art. 269,
I, do CPC, c/c, art. 3º do CPP, acolho o pedido da defesa e CONCEDO
A LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado LEOVERGILDO SILVA
CAVALCANTE.

Aplico-lhe, no entanto, as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas
no art. 319 do CPP:

A) Comparecer perante este juízo, mensalmente, para dar satisfação de
seu paradeiro e atividades, bem como todas as vezes em que for
chamado por este juízo;

B) Não frequentar a residência ou domicílio das vítimas, assim como não
manter contato com estas, em nenhuma hipótese;

C) Não se ausentar desta Comarca sem autorização deste juízo;

D) Não frequentar bares, boates ou estabelecimentos onde se vendam
bebidas alcoólicas;

E) Recolher-se ao domicílio até as 21h.

Intime-se o requerente de que em caso de descumprimento das medidas
impostas, sua liberdade provisória será automaticamente convertida em
prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPPB.

Expeça-se o alvará de soltura, colhendo-se informação completa do
endereço residencial do acusado, inclusive com telefone.

Ciência ao MP.

Após, a juntada da presente decisão nos autos principais, com as baixas
e anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Expedientes de praxe.

Boa Vista (RR), 08 de julho de 2016.
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EVALDO JORGE LEITE
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara do Tribunal do Júri
Advogado(a): Wellington de Assis

2ª Vara Militar
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Breno Jorge Portela S. Coutinho

PROMOTOR(A):
Carlos Paixão de Oliveira

ESCRIVÃO(Ã):
Geana Aline de Souza Oliveira

Ação Penal
319 - 0017892-85.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.017892-1
Réu: James da Silva Franco
Intimação da defesa para fins do art. 417 do CPPM.
Advogado(a): Samuel Almeida Costa

1ºjesp.vdf C/mulher
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):

José Rogério de Sales Filho

Ação Penal - Sumário
320 - 0015472-78.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.015472-8
Réu: Josiel Ribeiro de Araujo
 Recurso tempestivo ao que o recebo no seu efeito devolutivo. Tendo o
apelante declarado no termo de apelação que deseja arrazoar na
instância superior (fl. 50), remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça
do Estado, para o regular processamento do recurso, na forma do art.
600, § 4°, do CPP. Cumpra-se, imediatamente.Boa Vista/RR,   08    de
julho de 2016.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

321 - 0009117-81.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.009117-3
Réu: Wesley Correia do Nascimento
 Diante da certidão de fl. 61, revogo a declaração de revelia do réu à fl.
59. Cumpra-se os demais itens do despacho de fl. 59. Intime-se o réu da
audiência.  Em, 08/07/16. Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

322 - 0011266-16.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.011266-1
Réu: Edivaldo Martins da Silva
Ato Ordinatório:Intime-se o advogado da parte para apresentação de
alegações finais por memoriais.
Advogado(a): Almy Martins de Souza

323 - 0005657-18.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005657-7
Réu: Fábio Alves Benjamim
 Cumpra-se o despacho de fl. 65, integralmente. Intime-se o réu no
endereço fornecido à fl. 64.  Em, 08/07/16. Maria Aparecida Cury-Juiza
Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

324 - 0009919-11.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009919-7
Réu: Lisbergue de Oliveira Leão
 DESPACHO Intime-se o advogado do acusado, via DJE, para que
apresente resposta à acusação no prazo legal. Cumpra-se. Boa
Vista/RR, 08 de julho de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de
Direito Titular.
Advogado(a): Domingos Sávio Moura Rebelo

Med. Protetivas Lei 11340
325 - 0009122-69.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009122-0
Réu: Luiz Fernando Barbosa Larreia
 Cumpra-se o requerido pelo MP, em cota de fl. 44, último parágrafo.
Em, 07/07/16. Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

326 - 0015760-21.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.015760-9
Réu: Marcos Antônio Félix de Oliveira
Sentença: Julgada improcedente a ação.
Advogados: Henrique Edurado Ferreira Figueredo, Luciana Rosa da
Silva, Vaneyla Lima Barbosa, Luiz Geraldo Távora Araújo, Enrico Dias
Ko Freitag

327 - 0017444-78.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017444-8
Réu: Tânia Aparecida Soares Favela e outros.
 Vista ao MP para manifestação.  Em, 08/07/16. Maria Aparecida Cury-
Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

328 - 0004530-45.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004530-7
Réu: Francisco Miguel da Silva Araújo
 Certifique a Secretaria se a vítima compareceu para informar o
endereço do ofensor após sua intimação (fls. 33/34).  Em, 08/07/16.
Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

329 - 0005735-12.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005735-1
Réu: Ricard da Silva Tomé
 Intime-se o ofensor e vítima da sentença de fl. 20, por edital, após o
trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, dando baixa na
distribuição. Em,. 08/07/16. Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

330 - 0007829-30.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007829-0
Réu: Vilson Beco dos Santos
 Tendo em vista relatório de fl. 24, abra-se vista a DPE em assistência à
vítima, para manifestação. Em, 07/07/16. Maria Aparecida Cury-Juiza
Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

331 - 0009903-57.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009903-1
Réu: Geciel de Souza Araujo
 Tendo em vista certidões de fls. 21 e 22, abra-se vista a DPE, em
assistência a vítima, para manifestação.  Boa Vista/RR,   08    de julho
de 2016.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

332 - 0010242-16.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010242-1
Réu: José de Arimatéia da Silva Sarmanho
 Diante  da certidão de fl. 25 intime-se a vítima, pelo meio mais rápido,
para comparecer nesta secretaria para informar , no prazo de 05 dias:
Se procede a informação constante da certidão de fl.25, ou seja, se o
oficial de justiça entrou em contato com ela e se esta prestou as
informações constantes da certidão; para tomar ciência da decisão de
MPU; para informar o endereço do requerido. Certi f ique-se
circunstanciadamente. Em, 08/07/16. Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

333 - 0010443-08.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010443-5
Réu: Virlandi Macena de Oliveira
 Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência em que não
houve apreciação do pedido liminar em sede de plantão judicial, pois
não foram verificados em primeira análise pelo juiz plantonista, em vista
do depoimento confuso da vítima à fl. 04, elementos suficientes a
ensejar a concessão liminar de medidas protetivas de urgência nos
termos da lei em aplicação no juízo. Isto posto, abra-se vista a DPE, em
assistência a vítima, para manifestação no interesse desta, fornecendo
mais elementos para o deferimento do pleito, quanto ao pedido
fundamentado na Lei n.º 11.340/2006.Cumpra-se imediatamente, haja
vista se tratar de pedido pendente de apreciação.Boa Vista/RR, 08 de
julho de 2016.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Petição
334 - 0005576-69.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005576-9
Réu: Cloves Soares de Oliveira Filho
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 Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão de fl. 23.  Em,
08/07/16. Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.vdf C/mulher
Expediente de 11/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):

José Rogério de Sales Filho

Ação Penal - Sumaríssimo
335 - 0213787-57.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.213787-5
Réu: Sérgio Leandro Ferreira
 Em sendo assim, com fundamento no art. 109, V, c/c art. 110, §1º,
ambos do CP, e art. 61, do CPP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do
condenado SÉRGIO LEANDRO FERREIRA, em face da prescrição da
pretensão executória estatal, pelo decurso do prazo prescricional.
Cientifique-se o MP e a DPE. Sem condenação em custas. Após o
trânsito em julgado, comunique-se à Corregedoria do TRE, ao Juízo da
Vara de Execução, e demais órgãos, procedam-se às baixas
necessárias e arquivem-se os autos. P.R.I.C. Boa Vista/RR, 08 de julho
de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
336 - 0006304-23.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.006304-8
Réu: Gideon Soares de Castro
 Isto posto, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, em
consonância com a manifestação do Ministério Público Estadual atuante
no juízo, nos termos do art. 84 do Código de Processo Penal, e art. 77,
inciso X da Constituição do Estado de Roraima (modificada pela EC nº
029, de 20/12/2011), DETERMINO A REMESSA DOS PRESENTES
AUTOS AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA para conhecer do caso, e dar o
trato/processamento adequado, na forma acima exposta, com as baixas
na distribuição deste Juizado. P.R.I.C. Boa Vista/RR, 08 de julho de
2016. MARIA APARECIDA CURY- Juíza de Direito Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

337 - 0008791-53.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008791-1
Réu: Walison Vieira de Oliveira
 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar do
Requerente e mantenho a sua custódia preventiva. Aguarde-se data de
audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia 25 de julho
de 2016, às 10h 30min., momento em que o presente pedido poderá ser
novamente analisado. Intime-se o acusado de todo teor desta decisão.
Intimem-se a vítima (art. 21, da Lei 11.340/06), o Ministério Público, o
Defensor Público subscritor deste pedido e o Advogado constituído pelo
requerente, via DJE. P.R.I.C. Boa Vista/RR, 08 de julho de 2016. MARIA
APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular.
Advogado(a): Francisco José Pinto de Mecêdo

338 - 0011657-34.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011657-9
Réu: Francinélio de Souza
 Sendo assim, RECEBO A DENÚNCIA na forma posta em Juízo em
desfavor do acusado, e determino: R. A. a competente ação penal, nos
termos regimentais. Nos autos da ação penal, CITE-SE imediatamente o
acusado, no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido,
para que, no prazo de 10 dias, responda à acusação, por escrito, na
forma da nova redação do art. 396 do Código de Processo Penal. NO
MOMENTO DA CITAÇÃO O RÉU DEVERÁ INFORMAR SE TEM
ADVOGADO OU SE DESEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
PÚBLICO. Em caso do réu DESEJAR A NOMEAÇÃO, ou não
apresentar a sua DEFESA, no prazo acima estabelecido, fica desde já
nomeado um dos membros da Defensoria Pública deste Juizado para
que apresente a resposta à acusação. Apresentada a defesa escrita,
certifique-se a tempestividade e, havendo preliminares, abra-se vista ao
Ministério Público. Junte-se a cota ministerial anexada à denúncia e
cumpra-se o item 03 daquela. Juntem-se FAC's do denunciado, nos
termos do Código de Normas da CGJ (Provimento CGJ N.° 002/2014),
após, concluso. Intime-se a vítima da presente decisão. Cumpra-se. Boa

Vista/RR, 08 de julho de 2016 - MARIA APARECIDA CURY- Juíza de
Direito Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
339 - 0011732-73.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011732-0
Réu: Genesis Pires da Silva
 Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência, encaminhado
pela autoridade policial ao juízo, referente a fatos narrados no Boletim de
Ocorrência N.º 020936/16 PC II/DDM, em favor da vítima Ana Paula Pito
da Silva. Em que pese se verificar, num primeiro momento, narrativa de
violência doméstica, contudo verifica-se, conforme termo de declarações
anexo, que a vítima declara residir à Avenida Brigadeiro, S/Nº, Bairro
São Bento, nesta capital, porém, analisando o mapa da cidade de Boa
Vista/RR, foi verificado que esta avenida é bastante extensa, e suas
casas são numeradas, o que deixa inviável deferir MPU em favor da
vítima, por não ter como este Juízo intimá-la devidamente para que
possa tomar ciência das medidas proibitivas, entre  outras, que poderão
ser impostas ao ofensor, tendo em vista que servidor deste Juízo tentou
manter contato telefônico por três vezes com a requerente, sem
sucesso. Diante do exposto, por ora determino: Abra-se vista dos autos
à DPE em assistência à vítima de violência doméstica, para
manifestação quanto a(s) medidas real e eventualmente necessária(s),
ratificando-se, se o caso, o pedido e fornecendo-se elementos que
demonstrem os requisitos cautelares e demais pressupostos de ordem
processual para o seu regular processamento nesta sede. Cumpra-se
imediatamente, haja vista se tratar de pedido pendente de apreciação.
Boa Vista/RR, 08 de julho de 2016. MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

340 - 0011742-20.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011742-9
Réu: Tiago de Souza Pereira
 ISTO POSTO, com base nos artigos 7.°, caput e incisos e 22, caput e
incisos, e mais dispositivos da lei de proteção à mulher, em face dos
elementos por ora trazidos aos autos, DEFIRO O PEDIDO de medida
protetiva no que aplico ao ofensor, independentemente de sua ouvida
prévia (art. 19, § 1.º, da lei em aplicação), as seguintes medidas
protetivas de urgência: PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA
OFENDIDA, OBSERVADO O LIMITE MÍNIMO DE DISTÂNCIA ENTRE
A PROTEGIDA E O AGRESSOR DE 200 (DUZENTOS) METROS;
PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA; LOCAL DE
EVENTUAL TRABALHO, E OUTRO DE USUAL FREQUENTAÇÃO DA
OFENDIDA;  PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A
REQUERENTE, E ENVIAR-LHE MENSAGENS, OU OUTRO
ARQUIVO/CONTEÚDO AMEAÇADOR/OFENSIVO, POR QUALQUER
MEIO DE COMUNICAÇÃO; RESTRIÇÃO DE VISITAS A FILHA
MENOR, OU SEJA, AS VISITAS FICAM PERMITIDAS, MAS SOMENTE
COM A INTERMEDIAÇÃO DE PESSOAS DA FAMÍLIA DAS PARTES
E/OU DE TERCEIRAS PESSOAS IDÔNEAS, PODENDO A MEDIDA
SER OPORTUNAMENTE REVISTA, APÓS A APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO. Verifica-se que se trata de
matéria adstrita ao direito de família, para o que deverá a requerente
buscar a solução no juízo competente (ou na Vara da Justiça Itinerante
ou na Vara de Família), onde deverá, ainda, resolver as demais
questões cíveis pendentes (tais como a guarda e o regime de visitação,
de forma definitiva, quanto a filha menor em comum), com a brevidade
necessária ao caso, procurando, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública. As medidas protetivas concedidas à ofendida perdurarão até
final decisão no Inquérito Policial ou na correspondente ação penal que
vier a ser instaurada, salvo eventual revogação, neste ou em
procedimento conexo, sendo que a aproximação ora proibida poderá
ocorrer apenas com a intermediação de equipe multidisciplinar, do
Juizado ou dos programas de assistência à mulher. Encaminhem-se
cópias dos expedientes que se fizerem necessários para a "Patrulha
Maria da Penha", visando o acompanhamento do caso por parte
ddaquela equipe junto à Coordenadoria de Violência Doméstica.
Considerando que para a aplicação de medidas protetivas por parte do
juízo há que se considerar os fins sociais a que a Lei se destina (art. 4.º,
LVD), e que, no caso, se verifica situação envolvendo filha menor em
comum, em que há necessidade de esclarecimento da situação real,
qual seja: o contexto social/familiar da violência doméstica; que compete
à Equipe de Atendimento Multidisciplinar, entre outras atribuições legais,
fornecer subsídios por escrito ao juiz, bem como desenvolver trabalhos
de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados
para a ofendida, o agressor e os familiares (art. 30, LVD); considerando,
por fim, o entendimento firmado no Enunciado FONAVID N.º 16,
determino: Encaminhe-se o caso à Equipe Multidisciplinar do juízo, para
a realização de estudo de caso acerca da situação da ofendida, do
ofensor e filha menor em comum, procedendo-se os necessários
atendimentos, orientações e demais encargos ora referidos, fornecendo-
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se relatório técnico em juízo, no prazo de até 30 (trinta) dias. Expeça-se
mandado de intimação ao agressor, notificando-o para o integral
cumprimento da presente decisão, bem como de mandados a serem
cumpridos por Oficial de Justiça, se necessário com o auxílio da força
policial, que de logo requisito, independentemente de expedição de
ofício requisitório específico, para dar efetividade às medidas protetivas
referidas (art. 22, § 3º, da Lei 11.340/06). Do mandado deverá constar a
advertência ao agressor, de que, caso descumpra QUALQUER UMA
DAS MEDIDAS CONSTANTE DA PRESENTE DECISÃO JUDICIAL
poderá SER preso em flagrante DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA, bem como poderá ser decretada sua prisão preventiva
(art. 20, da LDM c/c art. 313, III, do CPP), sem prejuízo da aplicação de
outras sanções cabíveis. Ainda do mandado de intimação do agressor,
constará a advertência/citação para, querendo, apresentar defesa nos
autos de medida protetiva, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como que,
em caso de ausência de manifestação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos pela ofendida alegados (arts. 306 e 307, do CPC).
Intime-se a ofendida desta decisão, pelo meio mais rápido (art. 21, da
Lei 11.340/06 cc Enunciado FONAVID N.º 9), bem como a notifique de
que, caso queira, poderá ser encaminhada à Defensoria Pública do
Estado que atua neste Juizado Especializado, para sua assistência (arts.
18, II e 28, mesma lei), advertindo-a de que em caso de eventual
desistência-renúncia à representação, esta deverá ocorrer perante o juiz,
em audiência a ser realizada independentemente de prévia designação,
antes do recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público (art.
16, da Lei n.º 11.340/06).  Deve o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, ainda,
advertir a requerente de que esta deverá, todavia, comunicar ao juízo,
imediatamente, a mudança de situação de risco, no caso de não mais
necessitar das medidas aplicadas, para que não se perdure medida
quando não se verificar sua necessidade. Ainda da intimação acima,
faça-se advertir a requerente de que, por sua vez, não deverá entrar em
contato ou se aproximar do requerido, nem permitir, ou de alguma forma
dar causa, a aproximação ou contato com este, enquanto vigorar a
presente decisão, salvo com autorização e condições prévias
estabelecidas pelo juízo, na forma desta decisão, quando houver
extrema necessidade, e somente com a intermediação de pessoal
técnico da equipe multidisciplinar do juízo ou dos programas da rede de
atendimento e assistência à mulher em situação de violência doméstica,
sob pena de perda imediata da eficácia das medidas aplicadas, e de
fazer surgir nova situação de risco à sua própria integridade física, de
seus dependentes e demais familiares. Cientifique-se e ao Ministério
Público. Fica o(a) oficial(a) de justiça autorizado(a) a proceder às
diligências a seu cargo com as prerrogativas do art. 172, do CPC, na
forma dos arts. 13 e 14, parágrafo único, da Lei 11.340/06, cabendo à
autoridade policial a que for apresentado prestar assistência requerida,
declarando por termo eventual recusa. Cumprido o mandado pelo oficial
de justiça, e decorrido o prazo de resposta, sem manifestação,
certifique-se, e venham-me conclusos os autos. Havendo manifestação,
proceda-se o trâmite regular. Junte-se nos autos o relatório do estudo de
caso, e a(s) certidão(ões) do acompanhamento da Equipe da Patrulha
Maria da Penha como determinado, tão logo sejam estes apresentados
em Secre ta r ia .  Pub l i que -se .  Cumpra -se ,  com u rgênc ia ,
independentemente de prévia publicação. Boa Vista/RR, 08 de julho de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
341 - 0000621-92.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000621-8
Réu: Adolfo Coutrim Neto Sobrinho
 Trata-se de Autos de Comunicação de Prisão em Flagrante Delito em
que já houve apreciação judicial, conforme decisão de fl. 27. Tendo em
vista que o correspondente feito criminal já foi distribuído e autuado sob
n.° 010.16.007066-9, bem como certidão informando que já foi juntado
no respectivo IP, cópia da decisão de fl. 27 e do CD/DVD da audiência
de custodia, ARQUIVE-SE o presente procedimento, com as anotações
e baixas devidas. Cumpra-se. Boa Vista/RR,   08 de julho de 2016.
MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

342 - 0011585-47.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011585-2
Réu: Francinélio de Souza
 Trata-se de Autos de Comunicação de Prisão em Flagrante Delito em
que já houve apreciação judicial, conforme decisão de fl. 29. Tendo em
vista que o correspondente feito criminal já foi distribuído e autuado sob
n.° 010.16.011657-9, bem como certidão informando que já foi juntado
no respectivo IP, cópia da decisão de fl. 29 e do CD/DVD da audiência
de custodia, ARQUIVE-SE o presente procedimento, com as anotações
e baixas devidas. Cumpra-se. Boa Vista/RR,   08 de julho de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criança/idoso
Expediente de 11/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Graciete Sotto Mayor Ribeiro

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

José Rocha Neto
ESCRIVÃO(Ã):

Glener dos Santos Oliva

Inquérito Policial
343 - 0017940-78.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.017940-0
Indiciado: D.N.R. e outros.
 Despacho

Cumpra-se o despacho de fl.79.

Boa Vista-RR, 8.6.2016

Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Petição
344 - 0208347-80.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.208347-5
Autor: Simone Arruda do Carmo
 1. Defiro cota ministerial de fl. 26. Cumpra-se.

BV/RR, 07.07.16.

Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
345 - 0113880-51.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.113880-7
Réu: Raimundo Nonato Aguiar
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet", fls. 249/251, como razões de
decidir e MANTENHO a prisão do réu RAIMUNDO NONATO AGUIAR,
por seus próprios fundamentos.
2. Quanto à Carta Precatória, esta já foi devolvida, conforme fls.
223/247, assim dê-se vistas ao Órgão Ministerial.
3. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de extrema urgência  RÉU
PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Nenhum advogado cadastrado.

346 - 0215955-32.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.215955-6
Réu: Edvilson Saldanha da Silva
 1. Ao MP.

BV/RR, 07.07.16

Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito
Advogado(a): Antônio Cláudio de Almeida

347 - 0017463-84.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017463-8
Réu: Raimundo Nonato Ferreira da Silva
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet", como razões de decidir e
INDEFIRO o pedido de relaxamento e MANTENHO a prisão do réu
Raimundo Nonato Ferreira da Silva, por seus próprios fundamentos, por
entender que ainda persistem as razões elencadas na decisão de fls.
58/58v.
2. Aguarde-se a audiência de interrogatório já designada para o dia
13/07/2016.
3. Expedientes necessários.
4. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Advogado(a): Francisco José Pinto de Mecêdo
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348 - 0019076-42.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019076-6
Réu: Eduardo Martins Silva
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet", fls. 124/126, como razões de
decidir e INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de fls. 122.
MANTENHO a prisão do réu Eduardo Martins Silva, por seus próprios
fundamentos, por entender que ainda persistem as razões elencadas na
decisão de fls. 33/33v.
2. Designo o dia 21/07/2016, às 9h00min, para audiência de instrução e
julgamento.
3. Expedientes necessários.
4. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Nenhum advogado cadastrado.

349 - 0000087-51.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000087-2
Réu: Luiz Ricardo Amandes Valadares
 Vistos em mutirão.
1. Defiro a cota ministerial de fls. 61.
2. Designo o dia 21/07/2016, às 09h30min, para audiência de instrução e
julgamento.
3. Expedientes necessários.
4. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Nenhum advogado cadastrado.

350 - 0006487-81.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006487-8
Réu: Jose Domingos_ Pereira da Silva
 Vistos em mutirão.
1. Por ora, MANTENHO a prisão do réu José Domingos Pereira da Silva,
por seus próprios fundamentos, por entender que ainda persistem as
razões elencadas na Audiência de Custódia realizada às fls. 40/40v.
2. Apresentada resposta à acusação, fls. 48/49. inexiste motivo para
absolvição sumária.
3. Designo o dia 27/07/2016, às 9h00min, para audiência de instrução e
julgamento.
4. Expedientes necessários.
5. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
351 - 0020580-83.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.020580-4
Indiciado: D.S.
 Vistos em mutirão.
1. Por ora, MANTENHO a prisão do réu DERLEY DA SILVA, por seus
próprios fundamentos, por entender que ainda persistem as razões
elencadas na Audiência de Custódia realizada às fls. 49/49v.
2. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fls. 39.
3. Expedientes necessários.
4. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Nenhum advogado cadastrado.

352 - 0007071-51.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007071-9
Indiciado: W.V.O.
 Vistos em mutirão.
Recebo a denúncia dando o Denunciado como incurso nas penas dos
artigos citados, eis que presentes os pressupostos processuais previstos
no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como por não se
verificarem as circunstâncias dispostas no art. 395, também do Código
de Processo Penal.
Cite-se o Denunciado, para responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, advertindo-o de que se forem arroladas testemunhas
residentes em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca
onde residem se, intimadas, afirmarem a impossibil idade de
comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu
comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do
prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a
Defensoria Pública, nos termos do art. 396 e art. 396-A, § 2°, ambos do
Código de Processo Penal.

Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o
Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta
à acusação.
O Denunciado deve estar ciente de que a partir deste momento,
quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,
para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.
A serventia deverá proceder as mudanças necessárias de
características da autuação, devendo, também, processar em apartado
eventuais exceções apresentadas no prazo da resposta à acusação.
Deverá, também, alimentar os serviços de estatística e bancos de dados
(SINIC) com os dados relativos ao Denunciado e respectivo processo,
bem como inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios,
se for caso de réu preso.
Afixe-se tarja ou identificação se for o caso de processo de réu preso,
réu com prazo prescricional reduzido (menores de 21 ou maiores de 70
anos)  ou, ainda, se tratar-se de processo com regime de publicidade
restrita (sigilosos).
Por fim,  MANTENHO, a prisão do réu acima mencionado, por seus
próprios fundamentos e DEFIRO a cota ministerial de fls. 33.
Cumpra com urgência.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Nenhum advogado cadastrado.

Liberdade Provisória
353 - 0007670-87.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007670-8
Réu: Luiz Ricardo Amandes Valadares
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet", fls. 42/44, como razões de
decidir e INDEFIRO o pedido de liberdade provisória. MANTENHO a
prisão do réu Luiz Ricardo Amandes Valadares, por seus próprios
fundamentos, por entender que ainda persistem as razões elencadas na
decisão de fls. 37/37v, dos autos em apenso, nº 0010 16 000087-2.
2. Juntem-se cópia desta decisão nos respectivos autos.
3. Expedientes necessários.
4. Após as formalidades legais, arquivem-se estes autos, sem
necessidade de nova conclusão, de acordo com as normas da
Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima.
5. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Nenhum advogado cadastrado.

354 - 0010129-62.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010129-0
Réu: Heriton Nilo Araujo de Sousa
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet", fls. 19/21, como razões de
decidir e INDEFIRO o pedido de liberdade provisória. MANTENHO a
prisão do réu Heriton Nilo Araújo de Sousa, por seus próprios
fundamentos, por entender que ainda persistem as razões elencadas na
decisão de fls. 95/95v, dos autos nº 0010 16 010500-2.
2. Juntem-se cópia desta decisão nos autos principais.
3. Expedientes necessários.
4. Após as formalidades legais, arquivem-se estes autos, sem
necessidade de nova conclusão, de acordo com as normas da
Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima.
5. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Advogado(a): Paulo Luis de Moura Holanda

Prisão em Flagrante
355 - 0007417-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007417-4
Réu: Valderney Soares Magalhães
 Vistos em mutirão.
Trata-se de prisão em flagrante.
Consta nos autos a realização da Audiência de Custódia, conforme fls.
29/29v.
É o brevíssimo relato. Passo a decidir.
Primeiramente, MANTENHO, a prisão do réu acima mencionado, por
seus próprios fundamentos, por entender que ainda persistem as razões
elencadas na decisão de fls. 29/29v.
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Sem a necessidade de maiores delongas, verifico que o objeto do
presente processo já foi alcançado, haja vista que a prisão em flagrante
foi homologada, tendo convertida em prisão preventiva.
Destarte, não há mais providências a serem tomadas nestes autos.
Desta forma, não existe mais razão para a tramitação do presente feito,
motivo pelo qual a extinção dos presentes é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo extinto o processo.
Juntem-se cópias das peças necessárias aos autos principais, nº 00010
16 007607-0, inclusive desta decisão.
Após as formalidades legais, arquivem-se estes autos, sem necessidade
de nova conclusão, de acordo com as normas da Corregedoria Geral de
Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.

Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Nenhum advogado cadastrado.

356 - 0010103-64.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010103-5
Réu: Douglas Italo Balbino Muniz
 Vistos em mutirão.
Trata-se de prisão em flagrante.
Consta nos autos a realização da Audiência de Custódia, conforme fls.
27/27v.
É o brevíssimo relato. Passo a decidir.
Primeiramente, MANTENHO, a prisão do réu acima mencionado, por
seus próprios fundamentos, por entender que ainda persistem as razões
elencadas na decisão de fls. 27/27v.
Sem a necessidade de maiores delongas, verifico que o objeto do
presente processo já foi alcançado, haja vista que a prisão em flagrante
foi homologada, tendo convertida em prisão preventiva.
Destarte, não há mais providências a serem tomadas nestes autos.
Desta forma, não existe mais razão para a tramitação do presente feito,
motivo pelo qual a extinção dos presentes é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo extinto o processo.
Juntem-se cópias das peças necessárias aos autos principais, inclusive
desta decisão.
Após as formalidades legais, arquivem-se estes autos, sem necessidade
de nova conclusão, de acordo com as normas da Corregedoria Geral de
Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
Intimem-se. Cumpra-se com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.

Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Advogado(a): Marcus Vinicius de Oliveira

Relaxamento de Prisão
357 - 0005778-46.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005778-1
Réu: Lourival Simeão Vieira Filho
 Vistos em mutirão.
1. Adoto os fundamentos do "Parquet", fls. 41/43, como razões de
decidir e INDEFIRO o pedido de relaxamento e MANTENHO a prisão do
réu Lourival Simeão Vieira Filho, por seus próprios fundamentos, por
entender que ainda persistem as razões elencadas na decisão de fls.
40/40v, dos autos em apenso, nº 0010 16 006408-4.
2. Juntem-se cópia desta decisão nos respectivos autos.
3. Expedientes necessários.
4. Após as formalidades legais, arquivem-se estes autos, sem
necessidade de nova conclusão, de acordo com as normas da
Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima.
5. Intimem-se. Cumpra-se em caráter de urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista/RR, aos 08 de julho de 2016.
Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito respondendo pela Vara do Idoso/Criança
Advogado(a): Reginaldo Rubens Magalhães da Silva

Turma Recursal
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) MEMBRO:
Ângelo Augusto Graça Mendes
Antonio Augusto Martins Neto
Bruno Fernando Alves Costa

Erick Cavalcanti Linhares Lima
JUIZ(A) 1ºSUPLENTE C/SORTEIO:

Claudio Roberto Barbosa de Araujo
PROMOTOR(A):

João Xavier Paixão
Luiz Antonio Araújo de Souza

Agravo de Instrumento
358 - 0000923-24.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000923-8
Agravado: Banco Psa Finance Brasil S/a
Agravado: Paulo Roberto de Souza Correaa
 Audiência designada para a Sessão de Julgamento no dia 22/07/2016
às 9h.
Advogados: Paula Cristiane Araldi, Jaques Sonntag, Breno Thales
Pereira Oliveira, Cintia Schulze, Ilan Goldberg

Vara Itinerante
Expediente de 09/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Erick Cavalcanti Linhares Lima

PROMOTOR(A):
Ademar Loiola Mota

Ademir Teles Menezes
André Paulo dos Santos Pereira

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Ulisses Moroni Junior

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Luciana Silva Callegário

Alimentos - Lei 5478/68
359 - 0012594-78.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.012594-5
Autor: L.A.S. e outros.
 Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para manifestar-se
acerca da certidão de fl. 42v.
Publique-se.
Após, aguarde-se por dez dias. Certifique-se.

Em, 7 de julho de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Luciana Rosa da Silva, Ana Cassia Goncalves

Execução de Alimentos
360 - 0006258-58.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.006258-5
Executado: Criança/adolescente
Executado: F.C.A.S.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, o requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito. Revogo a
decisão que decretou a prisão do alimentante. Registre-se. Ao cartório
para as providências de estilo.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.
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Boa Vista, 7 de julho de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Aldeide Lima Barbosa Santana

361 - 0012867-57.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.012867-5
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: F.C.G.
 Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para apresentar
planilha de cálculos atualizada, no prazo de dez dias, sob pena de
extinção.
Quanto aos alimentos vincendos, oficie-se à fonte pagadora do
alimentante, para que providencie o desconto e depósito da pensão
alimentícia, nos termos do art. 912 do NCPC, observando-se o
estabelecido no acordo celebrado às fls. 02/03 destes autos.
Cumpra-se com urgência.

Em, 30 de junho de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Lindomilson Rodrigues dos Santos Júnior, Fábio Luiz de
Araújo Silva

Guarda
362 - 0001250-66.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001250-5
Autor: A.B.B.V.
Réu: A.M.S.S.
 (...) ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente e regulamento a
guarda dos  menores J. R. S. V. e B. S. V. de forma compartilhada  entre
os genitores, ANDERSON BRASIL BARRETO VILHENA e ANTONIA
MARIA SEVERINO SILVA.

Outrossim, determino  como referência de lar a residência da genitora e
visitas paternas em finais de semana alternados, iniciando-se às 08h do
sábado estendendo até às 18h do domingo. Alternando-se entre os
genitores as férias de meio e final de ano, bem como os feriados e datas
festivas como natal e ano novo.

Determino ainda, a redução dos alimentos para 18% dos rendimentos
brutos do genitor, incluindo-se décimo terceiro salário e férias, excluindo-
se os descontos legais obrigatórios.

Quanto aos alimentos vincendos, oficie-se à fonte pagadora do
alimentante, para que providencie o desconto e depósito da pensão
alimentícia, nos termos do art. 912 do NCPC, observando-se o
estabelecido nesta decisão.  Para evitar a implantação de descontos em
duplicidade, certifique o cartório no processo originário acerca desta
decisão, após o trânsito em julgado.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fincas no
artigo 487, inciso I, do NCPC. Renumerem-se os autos a partir de fl. 18.

Sem custas e honorários advocatícios. Após as formalidades legais,
arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.
Em, 4 de julho de 2016.

ERICK LINHARES
Advogados: Marcio Leandro Deodato de Aquino, Marcia de Andrade
Alves

Execução de Alimentos
363 - 0002424-13.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.002424-5
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: C.A.P.J.
 Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para assinar a
petição apresentada, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Em, 5 de julho de 2016.

ERICK LINHARES

Juiz de Direito
Advogado(a): Kamylla Tenente dos Santos da Silva

Vara Itinerante
Expediente de 11/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Erick Cavalcanti Linhares Lima

PROMOTOR(A):
Ademar Loiola Mota

Ademir Teles Menezes
André Paulo dos Santos Pereira

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Ulisses Moroni Junior

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Luciana Silva Callegário

Alimentos - Lei 5478/68
364 - 0003473-94.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.003473-8
Autor: Criança/adolescente
Réu: R.T.I.
 Processo n.º 0010.13.003473-8

DESPACHO

Defiro o requerido em fl. 89. Diligências necessárias.
Após, retornem os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo.
Anotações necessárias.

Em, 11 de julho de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Aldeide Lima Barbosa Santana, João Fernandes de
Carvalho, Nathalie Lima Machado, Natália Oliveira Carvalho, Hamilton
Brasil Feitosa Junior, Vanessa Maria de Matos Beserra, Antonio Augusto
Salles Baraúna Magalhães, Andre Fernandes dos Reis

Cumprimento de Sentença
365 - 0012423-24.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.012423-7
Executado: R.S.L.
Executado: E.S.C.
 PROCESSO N.º 0010.15.012423-7
AUTORA: ROSILENE DOS SANTOS LOPES
RÉU: EZEQUIAS DA SILVA CARVALHO

SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 11 de julho de 2016.
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ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Emira Latife Lago Salomão

Execução de Alimentos
366 - 0001955-06.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.001955-8
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: A.P.M.
 Processo nº: 0010.12.001955-8
Exequentes: E. A. M. e outro
Executado: AA. P. de M.

S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 214v.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC:

" Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por  E. A. M.e outro em face de A. P. de M.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 11 de julho de 2016.

    ERICK LINHARES
        Juiz de Direito
Advogado(a): Thaumaturgo Cezar Moreira do Nascimento

367 - 0007386-50.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007386-6
Executado: F.D.S.R.
Executado: D.F.R.
 S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 138.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC:

" Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por  F D S R    em face de D F R.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 8 de julho de 2016.

	ERICK LINHARES
        Juiz de Direito
Advogado(a): Dolane Patrícia Santos Silva Santana

368 - 0016804-12.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.016804-7
Executado: Criança/adolescente
Executado: I.G.R.
 Processo nº: 0010.14.016804-7
Exequente: J A M G
Executado: I G R

S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 88v.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC:

" Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por  J A M G em face de I G R.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 11 de julho de 2016.

	ERICK LINHARES
        Juiz de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

369 - 0010749-11.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.010749-7
Executado: H.P.S.
Executado: V.S.
 Processo n.º 0010.15.010749-7

DESPACHO

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para manifestar-se
nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Em, 11 de julho de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Vanessa Maria de Matos Beserra, Antonio Augusto Salles
Baraúna Magalhães, Kátia dos Santos Lima, Pâmela da Silva Costa

370 - 0017256-85.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017256-6
Executado: Criança/adolescente
Executado: M.R.S.S.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, o requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 6 de julho de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt
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Alimentos - Lei 5478/68
371 - 0009387-37.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009387-7
Autor: E.V.N.S.
Réu: V.S.
 PROCESSO N.º 010.16.009387-7

DESPACHO

Defiro a gratuidade da Justiça.
Designe-se data para audiência una de conciliação e instrução e
julgamento.
Cite-se a parte requerida e intime-se a requerente, por meio de sua
representante legal, a fim de que compareçam à audiência a ser
designada, acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas,
importando a ausência da requerente em arquivamento do pedido e da
parte requerida confissão e revelia.
Intime-se ainda a requerida para apresentar contestação até a
audiência, por intermédio de advogado.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se.
Cumpra-se com urgência.

Em, 11 de julho de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Vital Leal Leite

Execução de Alimentos
372 - 0001971-18.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001971-6
Executado: Criança/adolescente
Executado: A.G.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, o requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 6 de julho de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

373 - 0002639-86.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.002639-8
Executado: Criança/adolescente
Executado: J.V.F.S.
 Processo nº: 0010.16.002639-8
Exequente: V R S
Executado: J V F de S

S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 27.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC:

" Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por  V F S em face de J V F de S.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 11 de julho de 2016.

	ERICK LINHARES
        Juiz de Direito
Advogado(a): Noelina dos Santos Chaves Lopes

374 - 0008868-62.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008868-7
Executado: Criança/adolescente
Executado: J.K.S.R.
 Processo nº: 0010.16.008868-7
Exequente: I R A R
Executado: J K de S R

S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 16.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC:

" Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por  I R A R em face de J K de S R. Extraia-
se cópia das guias de depósito e dos alvarás juntados no processo
n.º0010.15.006555-4 e junte-se nestes autos. Certifique-se.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 11 de julho de 2016.

	ERICK LINHARES
        Juiz de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

Comarca de Caracarai

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Carta Precatória
001 - 0000303-79.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000303-2
Réu: João Batista Oliveira
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000309-86.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000309-9
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Réu: Antonio Carlos Cesar da Silva
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
003 - 0000326-25.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000326-3
Indiciado: L.S.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000327-10.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000327-1
Indiciado: C.C.M.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000330-62.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000330-5
Indiciado: E.M.O.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000334-02.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000334-7
Indiciado: W.B.P.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Erasmo Hallysson Souza de Campos

Carta Precatória
007 - 0000302-94.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000302-4
Réu: Ligioney de Souza Vieira
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000304-64.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000304-0
Réu: Aldecir da Costa da Silva
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
009 - 0000324-55.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000324-8
Indiciado: E.M.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0000328-92.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000328-9
Indiciado: F.C.S.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

011 - 0000331-47.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000331-3
Indiciado: F.S.B.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0000333-17.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000333-9
Indiciado: O.N.O.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Procedim. Investig. do Mp
013 - 0000344-46.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000344-6
Indiciado: A.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Rodrigo Bezerra Delgado

Carta Precatória
014 - 0000301-12.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000301-6
Réu: Ligioney de Souza Vieira
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0000305-49.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000305-7

Réu: Raison Medeiros da Silva
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0000306-34.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000306-5
Réu: Carla Sinara Ferreira de Souza
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
017 - 0000325-40.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000325-5
Indiciado: R.A.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0000329-77.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000329-7
Indiciado: C.R.O.P.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0000332-32.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000332-1
Indiciado: J.M.N. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0000335-84.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000335-4
Indiciado: J.R.L.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Mucajai

Índice por Advogado
000355-RR-A: 002

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Claudio Roberto Barbosa de Araujo

Med. Protetivas Lei 11340
001 - 0000361-52.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000361-9
Réu: Diones Nascimento da Silva
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias
Ação Penal
002 - 0001113-97.2011.8.23.0030
Nº antigo: 0030.11.001113-4
Réu: Gilliard Lima da Silva
PUBLICAÇÃO: Intimação para Audiência0030.11.001113-4RÉU:
GILLIARD LIMA DA SILVA Intimem-se o Réu, para comparecerem em
Audiência designada para o dia 18 de Agosto de 2016, às 09:30 hs, a
ser realizada no Fórum Juiz Antônio de Sá Peixoto, situado na Av.
Nossa Senhora de Fátima, s/n, Centro, Mucajaí-RR.
Advogado(a): Tyrone José Pereira

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
008168-AM-N: 010
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Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Claudio Roberto Barbosa de Araujo

Prisão em Flagrante
001 - 0000429-48.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000429-8
Réu: Erivaldo Santos Silva
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000433-85.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000433-0
Réu: Bianor Jose Bezerra
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Eduardo Messaggi Dias
003 - 0000376-67.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000376-1
Indiciado: J.F.A.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000432-03.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000432-2
Réu: Bruno Flores da Silva e outros.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Evaldo Jorge Leite
005 - 0000431-18.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000431-4
Réu: Fernando Ferreira Moreira
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Luiz Alberto de Morais Junior
006 - 0000430-33.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000430-6
Réu: Andrew Eduardo Ramos Pinto
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Juiz(a): Eduardo Messaggi Dias

Boletim Ocorrê. Circunst.
007 - 0000434-70.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000434-8
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000435-55.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000435-5
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0000436-40.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000436-3
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Masato Kojima

Paulo André de Campos Trindade

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Elisangela Evangelista Beserra

Ação Penal Competên. Júri
010 - 0000315-80.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000315-4
Réu: Adigar Dias de Sousa
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
12/07/2016 às 13:00 horas.
Advogado(a): Lauro Nascimento

Comarca de São Luiz do Anauá

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Sissi Marlene Dietrichi Schwantes

Med. Protetivas Lei 11340
001 - 0000320-92.2016.8.23.0060
Nº antigo: 0060.16.000320-2
Autor: Antonio José da Silva Pereira
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Alto Alegre

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Delcio Dias Feu

Inquérito Policial
001 - 0000141-32.2016.8.23.0005
Nº antigo: 0005.16.000141-7
Indiciado: R.S.N.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000142-17.2016.8.23.0005
Nº antigo: 0005.16.000142-5
Indiciado: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Pacaraima

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Breno Jorge Portela S. Coutinho

Prisão em Flagrante
001 - 0000390-57.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000390-6
Réu: Romario Andrade Pereira
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Rodrigo Bezerra Delgado
002 - 0000391-42.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000391-4
Réu: Criança/adolescente
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Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

Juizado Criminal
Expediente de 08/07/2016

JUIZ(A) PRESIDENTE(A):
Rodrigo Bezerra Delgado

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Heber Augusto Nakauth dos Santos

Termo Circunstanciado
003 - 0000267-64.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.000267-3
Indiciado: I.L.P.G.
 Ante o exposto, pugna o Ministério Público pela declaração de extinção
da punibilidade, nos termos do art. 107, IV do CP." O MM Juiz proferiu a
seguinte
Sentença: "Dispenso o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Faço meus os argumentos ministeriais, com a devida vênia. Julgo, pois,
extinta a punibilidade na forma do art. 107, inc. IV, do Código Penal.
Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo. Registre-se e
Cumpra-se." Nada mais havendo deu-se por encerrado o presente termo
que depois de lido e achado conforme, foi assinado por todos.
Pacaraima/RR, 06 de julho de 2016

Juiz Rodrigo Delgado
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Bonfim

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Aluizio Ferreira Vieira

Inquérito Policial
001 - 0000308-85.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000308-4
Indiciado: J.M.V.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
002 - 0000316-62.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000316-7
Réu: Thyago Miranda Rodrigues
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Bruna Guimarães Fialho Zagallo

Carta Precatória
003 - 0000315-77.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000315-9
Réu: Sebastião Macedo
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000317-47.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000317-5
Réu: Richard da Silva Thomé
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
005 - 0000309-70.2016.8.23.0090

Nº antigo: 0090.16.000309-2
Indiciado: C.J.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000313-10.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000313-4
Indiciado: T.M.R.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Parima Dias Veras
007 - 0000181-50.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000181-5
Indiciado: P.A.F.V.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000307-03.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000307-6
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Processo só possui vítima(s).
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0000311-40.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000311-8
Indiciado: E.L.P.M.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Juiz(a): Bruna Guimarães Fialho Zagallo

Exec. Medida Socio-educa
010 - 0000312-25.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000312-6
Infrator: F.W.S.J.
Distribuição por Sorteio em: 08/07/2016.
Nenhum advogado cadastrado.
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1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E  AUSENTES

Expediente de 11/07/2016

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM
PRAZO DE 10(dez) DIAS 

O DOUTOR AIR MARIN JÚNIOR  – JUIZ SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES  DA COMARCA DE BOA VISTA ESTADO DE RORAIMA

FAZ SABER: a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo
e Cartório se processam os autos da ação de Interdição nº 0826538-17.2015.8.23.0010 em que é
requerente SILVANA DE SOUZA RIBEIRO e requerido(a) ODINEI SOUZA RIBEIRO, e que o MM.
Juiz decretou a Interdição  deste, conforme sentença a seguir transcrita. FINAL DE SENTENÇA:
“... Assim, à vista do contido nos autos, em especial o laudo pericial (EP nº. 66), e contando com o
parecer favorável do Ministério Público, decreto a INTERDIÇÃO de ODINEI SOUZA RIBEIRO  na
condição  de  relativamente  incapaz,  nomeando-lhe  como sua  Curadora  SILVANA DE SOUZA
RIBEIRO, que deverá assisti-lo em certos atos da vida civil. Em consequência, caberá à curadora
dirigir e reger os bens do interditado, bem como receber os rendimentos e salários; fornecer a este
e  a  família  as  quantias  necessárias  para  as  despesas  pessoais;  adquirir  bens  e  mercadorias
relativas  a  alimentos,  vestuário,  higiene,  limpeza  etc.;  efetuar  pagamentos  decorrentes  de
obrigações assumidas e outras mensalmente verificáveis,  como água, luz, telefone e impostos;
assistir o interditado em juízo ou fora dele, como repartições públicas, bancos e estabelecimentos
comerciais;  promover  as  alienações  indispensáveis,  sempre  com  autorização  judicial,  menos
àquelas  concernentes  a  bens  móveis  de  fácil  deterioração  e  de  valor  não  significativo.  A
administração  das  finanças  do  interditado,  devem  ter  como  escopo  a  mantença  deste  e  seu
tratamento  de  saúde  em  local  apropriado.  Outrossim,  a  curadora  nomeada  não  poderá,  por
qualquer modo, alienar ou onerar bens de quaisquer naturezas, eventualmente pertencentes ao
interdito, tampouco contrair dívidas ou empréstimos em nome deste, sem autorização judicial. Os
valores  recebidos  de  entidade  previdenciária  deverão  ser  aplicados  exclusivamente  na  saúde,
bem-estar do incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil e as
respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755, do Código de Processo Civil e no art.
9º, inciso III, do Código Civil,  expeça-se mandado para registro da sentença ao Cartório do 1.º
Ofício desta Comarca (art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de registro
civil,  em cumprimento ao que determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à
devida anotação ou comunicação, conforme o caso, do registro da interdição no assento original
de nascimento do incapaz. Após o registro da sentença, conforme o art. 93, parágrafo único da Lei
6.015/73, expeça-se o termo de curatela, constando as observações acima, e intime-se a curadora
para prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. Em obediência ao art. 755 do Código de
Processo Civil,  publique-se a sentença na rede mundial  de computadores e na plataforma de
editais do Conselho Nacional de Justiça e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias. Dispenso a publicação na imprensa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da
assistência judiciária gratuita. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do
art.  487,  I  do  CPC.  Sem custas,  ante  a  gratuidade  da  justiça.  Após  o  trânsito  em julgado  e
cumpridas  todas  as  determinações,  arquivem-se  os  autos,  com baixa  na  distribuição.  Dado e
passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos  onze dias do mês de
julho do ano de dois mil e dezesseis . E, para contar Eu,  Jocilene de Sousa Silva, o digitei e
Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM. Juiz o assinou. 

Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM
PRAZO DE 10(dez) DIAS 

O DOUTOR AIR MARIN JÚNIOR  – JUIZ SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES DA COMARCA DE BOA VISTA ESTADO DE RORAIMA

FAZ SABER: a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo
e Cartório se processam os autos da ação de Interdição nº 0810125-89.2016.8.23.0010 em que é
requerente FABIANA MORAES DE SOUSA e requerido(a) MARCOS MORAES DE SOUZA, e que
o  MM.  Juiz  decretou  a  Interdição  deste,  conforme  sentença  a  seguir  transcrita.  FINAL  DE
SENTENÇA: “...  Assim, à vista do contido nos autos,  e contando com o parecer  favorável  do
Ministério Público, decreto a INTERDIÇÃO de  MARCOS MORAES DE SOUZA  na condição de
relativamente incapaz, nomeando-lhe como sua Curadora  FABIANA MORAES DE SOUZA , que
deverá assisti-lo em certos atos da vida civil.  Em consequência, caberá à curadora dirigir e reger
os bens do interditado, bem como receber os rendimentos e salários; fornecer a este e a família as
quantias  necessárias  para  as  despesas  pessoais;  adquirir  bens  e  mercadorias  relativas  a
alimentos,  vestuário,  higiene,  limpeza  etc.;  efetuar  pagamentos  decorrentes  de  obrigações
assumidas  e  outras  mensalmente  verificáveis,  como água,  luz,  telefone e  impostos;  assistir  o
interditado  em  juízo  ou  fora  dele,  como  repartições  públicas,  bancos  e  estabelecimentos
comerciais;  promover  as  alienações  indispensáveis,  sempre  com  autorização  judicial,  menos
àquelas  concernentes  a  bens  móveis  de  fácil  deterioração  e  de  valor  não  significativo.  A
administração  das  finanças  do  interditado,  devem  ter  como  escopo  a  mantença  deste  e  seu
tratamento  de  saúde  em  local  apropriado.  Outrossim,  a  curadora  nomeada  não  poderá,  por
qualquer modo, alienar ou onerar bens de quaisquer naturezas, eventualmente pertencentes ao
interdito, tampouco contrair dívidas ou empréstimos em nome deste, sem autorização judicial. Os
valores  recebidos  de  entidade  previdenciária  deverão  ser  aplicados  exclusivamente  na  saúde,
bem-estar do incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil e as
respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755, do Código de Processo Civil e no art.
9º, inciso III, do Código Civil,  expeça-se mandado para registro da sentença ao Cartório do 1.º
Ofício desta Comarca (art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de registro
civil,  em cumprimento ao que determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à
devida anotação ou comunicação, conforme o caso, do registro da interdição no assento original
de nascimento do incapaz. Após o registro da sentença, conforme o art. 93, parágrafo único da Lei
6.015/73, expeça-se o termo de curatela, constando as observações acima, e intime-se a curadora
para prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. Em obediência ao art. 755 do Código de
Processo Civil,  publique-se a sentença na rede mundial  de computadores e na plataforma de
editais do Conselho Nacional de Justiça e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias. Dispenso a publicação na imprensa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da
assistência judiciária gratuita. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do
art.  487,  I  do  CPC.  Sem custas,  ante  a  gratuidade  da  justiça.  Após  o  trânsito  em julgado  e
cumpridas  todas  as  determinações,  arquivem-se  os  autos,  com baixa  na  distribuição.  Dado e
passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos  onze dias do mês de
julho do ano de dois mil e dezesseis . E, para contar Eu,  Jocilene de Sousa Silva, o digitei e
Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM. Juiz o assinou. 

Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O MM. Juiz Air Marin Júnior  – Juiz Substituto Respondendo pela 1ª Vara de Família e Sucessões,
determinou a: 

FAZ SABER:  a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo e Cartório se processam os autos da ação de Alteração do Regime de Bens Instituído no
Casamento nº 0811934-17.2016.8.23.0010 em que são requerentes GEOVANI RODRIGUES DE
SOUZA e CARINA NÓBREGA FEY SOUZA , para ciência do público em geral  acerca do pedido
em comento para,  querendo,  apresentar impugnação no  prazo de 15  (quinze)  dias .   Dado e
passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos  onze dias do mês de
julho do ano de dois mil  e dezesseis .  E,  para contar Eu,  Jocilene de Sousa Silva (Técnica
Judiciária), o digitei e Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM.
Juiz o assinou. 

Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM
PRAZO DE 10(dez) DIAS 

O DOUTOR AIR MARIN JÚNIOR  – JUIZ SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES DA COMARCA DE BOA VISTA ESTADO DE RORAIMA

FAZ SABER: a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo
e Cartório se processam os autos da ação de Interdição nº 0809770-79.2016.8.23.0010 em que é
requerente  CLAUMICELMA MENDES DOS SANTOS e requerido(a)  RAIMUNDA MENDES DOS
SANTOS, e que o MM. Juiz decretou a Interdição  deste, conforme sentença a seguir transcrita.
FINAL  DE SENTENÇA:  “...  Assim,  à  vista  do  contido  nos  autos,  e  contando  com o  parecer
favorável do Ministério Público, decreto a INTERDIÇÃO de RAIMUNDA MENDES DOS SANTOS
na  condição  de  relativamente  incapaz,  nomeando-lhe  como  sua  Curadora  CLAUMICELMA
MENDES DOS SANTOS, que deverá assisti-la em certos atos da vida civil.  Em consequência,
caberá à curadora dirigir  e reger os bens do interditado, bem como receber os rendimentos e
salários; fornecer a este e a família as quantias necessárias para as despesas pessoais; adquirir
bens e mercadorias relativas a alimentos,  vestuário,  higiene,  limpeza etc.;  efetuar pagamentos
decorrentes de obrigações assumidas e outras mensalmente verificáveis, como água, luz, telefone
e  impostos;  assistir  o  interditado  em juízo  ou  fora  dele,  como repartições  públicas,  bancos  e
estabelecimentos comerciais;  promover  as alienações indispensáveis,  sempre com autorização
judicial,  menos  àquelas  concernentes  a  bens  móveis  de  fácil  deterioração  e  de  valor  não
significativo. A administração das finanças do interditado, devem ter como escopo a mantença
deste  e  seu  tratamento  de  saúde  em  local  apropriado.  Outrossim,  a  curadora  nomeada  não
poderá,  por  qualquer  modo,  alienar  ou  onerar  bens  de  quaisquer  naturezas,  eventualmente
pertencentes  ao  interdito,  tampouco  contrair  dívidas  ou  empréstimos  em  nome  deste,  sem
autorização  judicial.  Os  valores  recebidos  de  entidade  previdenciária  deverão  ser  aplicados
exclusivamente na saúde, bem-estar do incapaz. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do
Código de Processo Civil  e as respectivas sanções. Em obediência ao disposto no art. 755, do
Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso III, do Código Civil, expeça-se mandado para registro
da sentença ao Cartório do 1.º Ofício desta Comarca (art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado
que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que determinam os arts. 106 e 107, §1º
da Lei 6.015/73, proceder à devida anotação ou comunicação, conforme o caso, do registro da
interdição no assento original de nascimento do incapaz. Após o registro da sentença, conforme o
art. 93, parágrafo único da Lei 6.015/73, expeça-se o termo de curatela, constando as observações
acima,  e  intime-se  a  curadora  para  prestar  compromisso,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias.  Em
obediência ao art. 755 do Código de Processo Civil, publique-se a sentença na rede mundial de
computadores e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça e no Órgão Oficial por
03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dispenso a publicação na imprensa local, tendo em
vista que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Assim, extingo o processo com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.
Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com baixa
na  distribuição. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos
onze dias do mês de julho do ano de dois mil e deze sseis . E, para contar Eu,  Jocilene de
Sousa Silva, o digitei e  Liduina Ricarte Beserra Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM.
Juiz o assinou. 

Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria

SICOJURR - 00052762
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO COM
PRAZO DE 10(dez) DIAS 

O DOUTOR AIR MARIN JÚNIOR  – JUIZ SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES  DA COMARCA DE BOA VISTA ESTADO DE RORAIMA

FAZ SABER: a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo
e Cartório se processam os autos da ação de Interdição nº 0834076-49.2015.8.23.0010 em que é
requerente  RAYSSA  EMMANUELA  LINHARES  VILELA e  requerido(a)  LUANA  CRISTINA
LINHARES VILELA, e que o MM. Juiz decretou a Interdição  deste, conforme sentença a seguir
transcrita.  FINAL DE SENTENÇA: “...  Assim, à vista do contido nos autos, em especial o laudo
pericial  (EP  nº.  66),  e  contando  com  o  parecer  favorável  do  Ministério  Público,  decreto  a
INTERDIÇÃO de  LUANA CRISTINA LINHARES VILELA  na condição de relativamente incapaz,
nomeando-lhe  como  sua  Curadora  RAYSSA  EMMANUELA  LINHARES  VILELA ,  que  deverá
assisti-la em certos atos da vida civil. Em consequência, caberá à curadora dirigir e reger os bens
do interditado, bem como receber os rendimentos e salários; fornecer a este e a família as quantias
necessárias  para  as  despesas  pessoais;  adquirir  bens  e  mercadorias  relativas  a  alimentos,
vestuário,  higiene,  limpeza  etc.;  efetuar  pagamentos  decorrentes  de  obrigações  assumidas  e
outras mensalmente verificáveis, como água, luz,  telefone e impostos; assistir  o interditado em
juízo ou fora dele, como repartições públicas, bancos e estabelecimentos comerciais; promover as
alienações indispensáveis, sempre com autorização judicial, menos àquelas concernentes a bens
móveis  de  fácil  deterioração  e  de  valor  não  significativo.  A  administração  das  finanças  do
interditado,  devem ter  como  escopo  a  mantença  deste  e  seu  tratamento  de  saúde  em local
apropriado. Outrossim, a curadora nomeada não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar
bens de quaisquer naturezas, eventualmente pertencentes ao interdito, tampouco contrair dívidas
ou  empréstimos  em nome deste,  sem autorização  judicial.  Os  valores  recebidos  de  entidade
previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, bem-estar do incapaz. Aplica-se,
ao  caso,  o  disposto  no  art.  553  do  Código  de  Processo  Civil  e  as  respectivas  sanções.  Em
obediência ao disposto no art. 755, do Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso III, do Código
Civil, expeça-se mandado para registro da sentença ao Cartório do 1.º Ofício desta Comarca (art.
93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao
que  determinam  os  arts.  106  e  107,  §1º  da  Lei  6.015/73,  proceder  à  devida  anotação  ou
comunicação, conforme o caso, do registro da interdição no assento original de nascimento do
incapaz. Após o registro da sentença, conforme o art. 93, parágrafo único da Lei 6.015/73, expeça-
se o termo de curatela, constando as observações acima, e intime-se a curadora para prestar
compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. Em obediência ao art. 755 do Código de Processo Civil,
publique-se a sentença na rede mundial de computadores e na plataforma de editais do Conselho
Nacional  de  Justiça  e  no  Órgão  Oficial  por  03  (três)  vezes,  com intervalo  de  10  (dez)  dias.
Dispenso a publicação na imprensa local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência
judiciária gratuita. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do
CPC. Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as
determinações, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Dado e passado nesta cidade de
Boa Vista, capital do Estado de Roraima, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e
dezesseis .  E,  para  contar  Eu,  Jocilene  de  Sousa  Silva,  o  digitei  e   Liduina  Ricarte  Beserra
Amâncio (Diretora de Secretaria) de ordem do MM. Juiz o assinou. 

Liduina Ricarte Beserra Amâncio
Diretora de Secretaria
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1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Expediente 08/07/2016

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)

O Dr. Parima Dias Veras, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Infância e da Juventude
da Comarca de Boa Vista – RR.

Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos de:
Apur. Inf. Norm. Admin. N.º 0010.16 007941-3
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Requerido: DULCE ALVES DE OLIVEIRA

Como se  encontra  o requerido, Srª.  DULCE ALVES DE OLIVEIRA, brasileira,  demais
dados civis ignorados, atualmente em local incerto, expediu-se o presente edital, com o
prazo de 20 (vinte)  dias,  a partir  de sua publicação,  para a requerida,  no prazo de 15
(quinze) dias, contestar ação, nos termos do Art. 195 do ECA, ciente de que não havendo
contestação aplicar-se-á o disposto no Art. 285 do CPC.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância
no futuro, mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da
lei.

Sede  do  Juízo:  Av.  General  Ataíde  Teive,  n.º  4270  –  Bairro  Caimbé  –  Boa  Vista/RR
Telefone: (95) 3621-5102

Boa Vista-RR, 07 de julho de 2016.

TERCIANE DE SOUZA SILVA
Diretora de Secretaria

SICOJURR - 00052758
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4ª VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA RESIDUAL 

 
Expediente de 11/07/2016 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
O Dr. Rodrigo Cardoso Furlan, MM. Juiz de Direito em substituição na 4.ª Vara Cível de Competência 
Residual da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei etc... 

 
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do: 
 

PROCESSO Nº 0908030-75.2008.823.0010 – AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL 

PROMOVENTES: SANDRA HELENA GUELHERME ZEFERINO 

PROMOVIDO: WAGNER RAFAEL RODRIGUES ZEFERINO 
 

FINALIDADE: Intimação da parte Promovida WAGNER RAFAEL RODRIGUES ZEFERINO, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, para a parte Promovida, querendo, no prazo do 
Artigo 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil, efetuar o pagamento integral do valor da condenação, 
conforme memorial apresentado nos autos, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação. 
 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, 
mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.  

  
  

Boa Vista/RR, 11 de julho de 2016. 
 
 

 

ALDENEIDE NUNES DE SOUSA 
Diretora de Secretaria em Exercício 
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1ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA JUSTIÇA M ILITAR

Expediente de 11/07/2016

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A MM Juíza de Direito em substituição na 1ª Vara do
Júri,  Bruna  Guimarães  Fialho  Zagallo,  no  uso  de
suas atribuições legais, na forma da lei, etc... 

Faz saber a todos quanto o presente EDITAL de INTIMAÇÃO virem ou dele(a) tiverem conhecimento de
NEWTON CARLOS DE LIMA JÚNIOR, brasileiro, nascido em 13.06.1983, natural de Manaus/AM, filho de
Newton Carlos de Lima e Francisca Iracema Costa de Lima, estando em local não sabido, ACUSADO nos
autos da ação penal que tramita neste juízo criminal sob o n.º 0010 13 000458-2, deverá comparecer no
dia 02 de agosto de 2016, às 08h, no Auditório da 1 ª Vara do Júri do    Fórum Criminal, na Av. CB
Policia Militar Jose Tabira de Alencar Macedo, nº 6 02, Bairro Caranã, Boa Vista/RR  , a fim ouvido na
qualidade de acusado, na sessão do júri  designada . De modo que, como não foi possível intimá-lo
pessoalmente, fica INTIMADO pelo presente edital que será afixado no local de costume e publicado no
Diário de Justiça Eletrônico para o conhecimento de todos.

Dado e  passado nesta  cidade de Boa Vista/RR,  aos 11  dias  do mês de julho  do ano de dois  mil  e
dezesseis.

Marcio Costa Moratelli

Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00052767
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2ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E JUSTIÇA MILITAR

TERMO  DE  SORTEIO  DO  CONSELHO  ESPECIAL  DE  JUSTIÇA  MILITAR  –  PROCESSO  Nº
0010.02.033243-2

Hoje, aos 11 dias do mês de julho do ano dois mil e dezesseis, às 11h30min, na sala das sessões desta
Auditoria  de  Justiça  Militar,  no  Fórum  Criminal  Ministro  Evandro  Lins  e  Silva ,  onde  presentes  se
encontravam o MM Juiz-Auditor, Dr. EVALDO JORGE LEITE, os Excelentíssimos Promotor de Justiça, Dr.
VALMIR  COSTA DA SILVA FILHO  e  o  Ilustre  Advogado  Doutor  HENRIQUE  MARAVALHA MOLINA,
OAB/RR Nº 1546,  foi declarada aberta a presente Sessão para SORTEIO DO CONSELHO ESPECIAL do
processo nº 0010.02.033243-2, que tem como réu 2º TEN/PM JOSÉ RIBAMAR LIMA DOS REIS. Abertos
os  trabalhos  e  após  as  formalidades  legais,  foram  sorteados  os  oficiais:  CAP QCOPM  FRANCISCO
GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, 1º TEN QOMPM HAROLDO FONSECA ALMEIDA, MAJ QCOBM PAULO
ROBERTO  SOARES BATISTA e TEN CEL QOCBM  LÉON DENIS ARAÍJO LIRA (Membros Titulares) e
suplentes: MAJ QCOBM  EDMILSON LAURINDO DE OLIVEIRA e 1º TEN QCOPM  BRUNNO ALMEIDA
NASCIMENTO. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, que será afixado no local de
costume e publicado no Diário Judicial Eletrônico. E, nada mais havendo, por determinação da autoridade
judiciária, foi encerrado o presente termo, que vai devidamente assinado. Do que, para constar, lavrei-o.
Eu, __________, Sandra Maria Dorado da Silva, escrevente designada, digitei e subscrevo.

EVALDO JORGE LEITE
Juiz-Auditor Militar

 VALMIR COSTA DA SILVA FILHO
Promotor de Justiça

HENRIQUE MARAVALHA MOLINA
OAB/RR Nº 1546

Advogado

SICOJURR - 00052775
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TERMO DE SORTEIO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA MILITAR – PROCESSO Nº
0010.13.008323-0

Hoje, aos 11dias do mês de julho do ano dois mil e dezesseis, às 11h30min, na sala das sessões desta
Auditoria  de  Justiça  Militar,  no  Fórum  Criminal  Ministro  Evandro  Lins  e  Silva ,  onde  presentes  se
encontravam o MM Juiz-Auditor, Dr. EVALDO JORGE LEITE , os Excelentíssimos Promotor de Justiça, Dr.
VALMIR COSTA DA SILVA FILHO e o ilustre Advogado Doutor HENRIQUE MARAVALHA MOLINA, OAB/RR
Nº 1546, foi declarada aberta a presente Sessão para SORTEIO DO CONSELHO ESPECIAL do processo
nº 0010.13.008323-0, que tem como réu o CAP/PM JOSUÉ OLIVEIRA DA SILVA, em substituição ao Oficial
titular impedido CAP BM JOSÉ ALONSO LEOCÁDIO VIANA. Abertos os trabalhos e após as formalidades
legais, foram sorteados os oficiais: MAJ QCOPM PAULO GILBERTO DA SILVA DANTAS (Membro Titular) e
suplentes:  MAJ/PM  QCOPM  RONALDO EDUARDO  DO  NASCIMENTO  e  MAJ/BM  QCOBM  PAULO
ROBERTO SOARES BATISTA. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, que será afixado
no local de costume e publicado no Diário Judicial Eletrônico. E, nada mais havendo, por determinação da
autoridade judiciária, foi encerrado o presente termo, que vai devidamente assinado. Do que, para constar,
lavrei-o. Eu, __________, Sandra Maria Dorado da Silva, escrevente designada, digitei e subscrevo.

EVALDO JORGE LEITE
Juiz-Auditor Militar

 VALMIR COSTA DA SILVA FILHO
Promotor de Justiça

HENRIQUE MARAVALHA MOLINA
 OAB/RR Nº 1546

Advogado
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3ª VARA CRIMINAL DE COMPETÊNCIA RESIDUAL

Expediente de 11/07/2016

Processo nº 010.15.014042-3
Réu: EVERSON CLEBER RODRIGUES DA SILVA

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusado(a)
EVERSON  CLEBER  RODRIGUES  DA  SILVA ,  brasileiro,  solteiro,  nascido  em  12/03/1992,  filho  de
Francisco Rodrigues de Freitas e Rosemery Pastana da Silva, portadora do RG nº 315564 SSP/RR, como
incurso(a) nas penas do artigo 306, §1º, I e 309, ambos do Código de Trâ nsito Brasileiro,  e como se
encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente, CITA-O(A)
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de que: I- Se forem
arroladas  testemunhas residentes em outras  Comarcas,  as  mesmas serão ouvidas  na Comarca onde
residem  se,  intimadas,  afirmarem  a  impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em
providenciar  seu  comparecimento  espontâneo  e,  por  fim,  que  certificado  o  decurso  do  prazo  sem
apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396
e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal;  II-
Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de
que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo
manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir deste
momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,  para que possa ser
adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 11 de julho de 2016.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria da 3º Vara Criminal de Competência Residual

SICOJURR - 00052761
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Processo nº 010.15.002586-3 
Réu: LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusado(a)
LUIZ  FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ,  brasileiro,  solteiro,  desocupado,  nascido  em 27.12.1994,
natural de Boa Vista-RR, filho de Antônio Celio do Nascimento e Alcineia da Silva Oliveira, portador do RG
nº 356333-2 SSP/RR,  como incurso(a) nas penas dos artigos 155, §1º, c/c art.14,II, e art.155, cap ut, em
concurso material, nos termos do art.69, todos do C PB e como se encontra atualmente em lugar incerto
e não sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente,  CITA-O(A)   para responder à acusação, por
escrito,  no  prazo  de 10  (dez)  dias;  Ficando  advertido(a)  de  que:  I-  Se  forem arroladas  testemunhas
residentes  em outras  Comarcas,  as  mesmas serão ouvidas  na Comarca onde residem se,  intimadas,
afirmarem  a  impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em  providenciar  seu
comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta
escrita, os Autos serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do
CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo
387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência
da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal,
levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na
resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças
de endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos
atos processuais.

Boa Vista, RR, 11 de julho de 2016.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria da 3º Vara Criminal de Comptência Residual

SICOJURR - 00052761
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Processo nº 010.16.003896-3 
Réu: JAILSON SILVA SOUZA

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusado(a)
JAILSON SILVA SOUZA , brasileiro, solteiro, garçom, nascido em 18.08.1993, natural de Manaus-AM, filho
de Alailton Gomes de Souza e Maria do Socorro Silva, portador do RG nº 2.416.115-2 SSP/AM, como
incurso(a) nas penas dos artigos 157, caput, do Código Penal  e como se encontra atualmente em lugar
incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente, CITA-O(A)   para responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de que: I- Se forem arroladas testemunhas
residentes  em outras  Comarcas,  as  mesmas serão ouvidas  na Comarca onde residem se,  intimadas,
afirmarem  a  impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em  providenciar  seu
comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta
escrita, os Autos serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do
CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo
387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência
da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal,
levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na
resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças
de endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos
atos processuais.

Boa Vista, RR, 11 de julho de 2016.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria da 3º Vara Criminal de Comptência Residual
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Processo nº 010.15.007338-4 
Ré: MARIA ISABEL SOUSA DO CARMO

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusado(a)
MARIA ISABEL SOUSA DO CARMO , brasileira, solteira, autônoma, nascido em 06.10.1984, natural de
Manaus-AM, filha de Francisco das Chagas e Sandra Maria Souza do Carmo, portador do RG nº 226189-1
SSP/AM, inscrito no CPF nº 985.844.992-53, como incurso(a) nas penas dos artigos 129, caput, e 163,
do Código Penal  e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-
lo(a) pessoalmente, CITA-O(A)   para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando
advertido(a) de que: I- Se forem arroladas testemunhas residentes em outras Comarcas, as mesmas serão
ouvidas na Comarca onde residem se,  intimadas,  afirmarem a impossibilidade de comparecimento e a
recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do
prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos
do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo
Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar
ciente de que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao
mesmo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir
deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa
ser adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 11 de julho de 2016.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria da 3º Vara Criminal de Comptência Residual
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Processo nº 010.15.014137-1 
Réu: TARCÍSIO FELIPE DE MELO

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusado(a)
TARCÍSIO FELIPE DE MELO , brasileiro, convivente, padeiro, nascido em 02.08.1994, natural de Manaus-
AM, filho de Tânia Maria de Melo, portador do RG nº 216061 SSP/RR, como incurso(a) nas penas  dos
artigos 155, caput, do Código Penal  e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não
sendo possível citá-lo(a) pessoalmente, CITA-O(A)   para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez)  dias;  Ficando  advertido(a)  de  que:  I-  Se  forem  arroladas  testemunhas  residentes  em  outras
Comarcas,  as  mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde  residem  se,  intimadas,  afirmarem  a
impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em  providenciar  seu  comparecimento
espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos
serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos
do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do
Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação
penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se
em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta a
acusação;  III-  Devendo  ficar  ciente,  ainda,  de  que  a  partir  deste  momento,  quaisquer  mudanças  de
endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos
processuais.

Boa Vista, RR, 11 de julho de 2016.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria da 3º Vara Criminal de Comptência Residual
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Processo nº 010.16.003387-3 
Réu: MARCIO RONALDO TOTARAM

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Com prazo de 90 (noventa) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal de Competência Residual da Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, na forma da lei,  INTIMA o Réu  MARCIO RONALDO TOTARAM ,  brasileiro,
desocupado, natural de Boa Vista/RR, nascido em 22.09.1997, filho Komal Persaud Totaram, portador do
RG nº  312786-9,  SSP/RR,  da Sentença a  seguir  transcrita:  “(...)  JULGO PROCEDENTE  a  pretensão
punitiva deduzida na denúncia para condenar o Réu como incurso nas sanções do artigo 1 57, §2º, II,
cumulado com o art.14, II, ambos do Código Penal. ( ...) Não há causa de diminuição de pena condizente
à tentativa,  reduzindo-se em metade para tornar definitiva a condenação do Réu  MARCIO RONALDO
TOTARAM em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclus ão e 26 (vinte e seis) dias-multa no valor
unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo  vigente à época dos fatos.  A pena será cumprida
em regime  Aberto.  DISPOSIÇÕES GERAIS: Não  permito o recurso em liberdade, eis que se mantêm
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva decretada no autos de Comunicado de Prisão em
Flagrante,  no que se refere à garantia da ordem pública.(...)  Boa Vista,RR, 07 de abril  de 2016.  Juiz
MARCELO MAZUR

Boa Vista, RR, 11 de julho de 2016.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria da 3º Vara Criminal de Comptência Residual
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 11JUL16

PROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 538, DE 11 DE JULHO DE 2016

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :

Designar o Promotor de Justiça, Dr. ADEMAR LOIOLA MOTA , para oficiar junto a Vara da Justiça Itinerante, nos 
dias 11 e 12JUL16, sem pernoite e no período de 13 a 14JUL16, com pernoite, conforme o OFÍCIO GAB/VJI Nº 
081/2016 – SisproWeb nº 1204801668.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 539, DE 11 DE JULHO DE 2016

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :  

Designar o Promotor de Justiça, Dr. VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA , para responder, sem prejuízo de suas 
atuais atribuições, pela 2ª Titularidade da Promotoria de Justiça da Família, no período de 11 a 15JUL16.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 540, DE 11 DE JULHO DE 2016

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :  

Comunicar seu afastamento, para participar da sessão solene de posse do Procurador-Geral de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte, Rinaldo Reis Lima, no cargo de Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais 
- CNPG, a realizarem-se na cidade de na cidade de Natal/RN, no período de 07 a 10JUL16, conforme o Processo nº 
414/2016-DA/MPRR, de 01JUL16, SisproWeb nº 081906020241660.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça
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E R R A T A :

- Na Portaria nº 399/2016, publicada no DJE  nº 5743 de 18MAI16;

Onde se lê: ...“ Art.  1o CONCEDER 10% (dez por cento) de Gratificação pelo Exercício de Atividade (GAT-
C) aos Policiais Militares designados por esta Procuradoria-Geral, para participarem missões nas comarcas 
do Interior, até 15 dias. “...

Leia-se:  ...“Art.  1o CONCEDER 10% (dez por cento) de Gratificação pelo Exercício de Atividade (GAT-C) 
aos Policiais Militares designados por esta Procuradoria-Geral, para participarem de missões nas comarcas 
do Interior, até 15 dias, permanecendo o valor do percentual definido em portaria para o mês integral.”...

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES 
Procuradora-Geral de Justiça

CORREGEDORIA GERAL

PORTARIA CGMP Nº 013, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de São Luiz do 
Anauá,  a ser realizada nos dias 23 a 24 de agosto  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido 
na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.
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PORTARIA CGMP Nº 014, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de 
Rorainópolis,  a  ser  realizada nos dias  25 a  26 de agosto  do corrente ano,  conforme o Cronograma 
estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 015, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de  Mucajaí,  a 
ser realizada no dia 29 de agosto  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP 
nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;
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IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 016, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de  Caracaraí,  a 
ser realizada no dia 30 de agosto  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP 
nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 017, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,
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R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de  Bonfim,  a 
ser realizada no dia 31 de agosto  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP 
nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 018, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de  Alto Alegre, 
a ser realizada no dia 01 de setembro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na Portaria 
CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.
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PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 019, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça da Comarca de Pacaraima,  a 
ser realizada nos dias  08 a 09 de setembro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 020, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência, 
do Idoso e Direito à Educação,  a ser realizada nos dias 05 a 06 de setembro  do corrente ano, conforme o 
Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;
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II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 021, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na  1ª Tit. Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente,  a  ser  realizada  nos  dias  12  a  13  de setembro  do  corrente  ano,  conforme o  Cronograma 
estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson  Roberto  de  Souza  Veras ,  para  auxiliarem  diretamente  os  trabalhos  a  serem 
desenvolvidos.PORTARIA CGMP Nº 022, DE 11 DE JULHO DE 2016.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.
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PORTARIA CGMP Nº 022, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na  2ª Tit. Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente,  a  ser  realizada  nos  dias  12  a  13  de setembro  do  corrente  ano,  conforme o  Cronograma 
estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 023, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso 
III e parágrafo único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do 
Regimento  Interno  da  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima,  bem  como 
considerando o teor da Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento de Correição Ordinária na  1ª Tit.  Promotoria de Justiça da Família,  a ser 
realizada no dia 14 de setembro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP 
nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;
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III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 024, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento de Correição Ordinária na  2ª Tit.  Promotoria de Justiça da Família,  a  ser 
realizada no dia 14 de setembro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP 
nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

SICOJURR - 00052774

P
B

Z
32

3l
G

r8
3u

f/J
uZ

2G
tM

M
ts

IL
k=

M
in

is
té

rio
 P

úb
lic

o

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 221/257



PORTARIA CGMP Nº 025, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento de Correição Ordinária na  1º  Tit.  Promotoria  de Justiça da Infância e da 
Juventude,  a  ser  realizada nos  dias 15 a 16 de setembro  do corrente ano,  conforme o Cronograma 
estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 026, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento de Correição Ordinária na  2º Tit.  Promotoria de Justiça da Infância e da 
Juventude,  a  ser  realizada nos  dias 15 a 16 de setembro  do corrente ano,  conforme o Cronograma 
estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;
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IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 027, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na 1ª Tit. Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde,  a 
ser realizada nos dias 19 a 22 de setembro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 028, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 

SICOJURR - 00052774

P
B

Z
32

3l
G

r8
3u

f/J
uZ

2G
tM

M
ts

IL
k=

M
in

is
té

rio
 P

úb
lic

o

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 223/257



da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na 2ª Tit. Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde,  a 
ser realizada nos dias 19 a 22 de setembro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 029, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso 
III e parágrafo único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do 
Regimento  Interno  da  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima,  bem  como 
considerando o teor da Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  Promotoria  de  Defesa  do  Consumidor  e  da 
Cidadania,  a ser realizada no dia 23 de setembro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido 
na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;
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III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 030, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  1ª  Tit. Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do 
Patrimônio  Público,  a  ser  realizada  nos  dias 26  a  27  de  setembro  do  corrente  ano,  conforme  o 
Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 031, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,
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I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  2ª  Tit. Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do 
Patrimônio  Público,  a  ser  realizada  nos  dias 27  a  28  de  setembro  do  corrente  ano,  conforme  o 
Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 032, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso 
III e parágrafo único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do 
Regimento  Interno  da  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima,  bem  como 
considerando o teor da Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  3ª  Tit. Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do 
Patrimônio  Público,  a  ser  realizada  nos  dias 28  a  29  de  setembro  do  corrente  ano,  conforme  o 
Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.
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PORTARIA CGMP Nº 033, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na  Promotoria de Justiça na Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher,  a ser realizada no dia  30 de setembro  do corrente ano, conforme o Cronograma 
estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 034, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento de Correição Ordinária  na  Promotoria  de Justiça com atuação junto aos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais,  a ser realizada no dia  04 de outubro  do corrente ano, conforme o 
Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;
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III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 035, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na 1ª Tit. Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri,  a 
ser realizada no dia  06 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na Portaria 
CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.
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PORTARIA CGMP Nº 036, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na 2ª Tit. Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri,  a 
ser realizada no dia  06 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na Portaria 
CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 037, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na 3ª Tit. Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri,  a 
ser realizada no dia  06 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na Portaria 
CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;
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IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 038, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na 1ª Tit. Promotoria de Justiça Criminal Especializad a 
em Crimes de Tráfico Ilícito de Drogas, Crimes Deco rrentes de Organização Criminosa, Crimes de 
“Lavagem” de Capitais e habeas corpus, a ser realizada no dia  07 de outubro  do corrente ano, conforme 
o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 039, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
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da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na 2ª Tit. Promotoria de Justiça Criminal Especializad a 
em Crimes de Tráfico Ilícito de Drogas, Crimes Deco rrentes de Organização Criminosa, Crimes de 
“Lavagem” de Capitais e habeas corpus, a ser realizada no dia  07 de outubro  do corrente ano, conforme 
o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 040, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na 1ª Tit. Promotoria de Justiça Criminal Especializad a 
em Crimes contra a Dignidade Sexual, Crimes Pratica dos contra Criança e Adolescente, previstos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e Crimes Prat icados contra Idoso, previstos no Estatuto do 
Idoso,  a ser realizada no dia  10 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

SICOJURR - 00052774

P
B

Z
32

3l
G

r8
3u

f/J
uZ

2G
tM

M
ts

IL
k=

M
in

is
té

rio
 P

úb
lic

o

Boa Vista, 12 de julho de 2016 Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5779 231/257



III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 041, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na 2ª Tit. Promotoria de Justiça Criminal Especializad a 
em Crimes contra a Dignidade Sexual, Crimes Pratica dos contra Criança e Adolescente, previstos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e Crimes Prat icados contra Idoso, previstos no Estatuto do 
Idoso,  a ser realizada no dia  10 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 042, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,
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R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Trânsito e de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas à Pena Privativa de Li berdade,  a ser realizada no dia  11 de outubro  do 
corrente ano,  conforme o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16,  publicada no DJE nº 
5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 043, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso 
III e parágrafo único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do 
Regimento  Interno  da  Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima,  bem  como 
considerando o teor da Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na  1ª Tit.  Promotoria de Justiça de Execução Penal, 
Controle Externo da Atividade Policial e de Crimes Militares,  a ser realizada no dia  13 de outubro  do 
corrente ano,  conforme o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16,  publicada no DJE nº 
5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;
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III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 044, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I – Instaurar procedimento de Correição Ordinária na  2ª Tit.  Promotoria de Justiça de Execução Penal, 
Controle Externo da Atividade Policial e de Crimes Militares,  a ser realizada no dia  13 de outubro  do 
corrente ano,  conforme o Cronograma estabelecido na Portaria CGMP nº 012/16,  publicada no DJE nº 
5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 045, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,
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R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  1ª  Tit.  1ª  Promotoria  de  Justiça  Criminais 
Residuais,  a ser realizada no dia  18 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 046, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  2ª  Tit.  1ª  Promotoria  de  Justiça  Criminais 
Residuais,  a ser realizada no dia  18 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.
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PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 047, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  1ª  Tit.  2ª  Promotoria  de  Justiça  Criminais 
Residuais,  a ser realizada no dia  19 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 048, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  2ª  Tit.  2ª  Promotoria  de  Justiça  Criminais 
Residuais,  a ser realizada no dia  19 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;
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II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves ,  Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

PORTARIA CGMP Nº 049, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  1ª  Tit.  3ª  Promotoria  de  Justiça  Criminais 
Residuais,  a ser realizada no dia  20 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.
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PORTARIA CGMP Nº 050, DE 11 DE JULHO DE 2016.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos arts. 143, inciso III e parágrafo 
único e 146, ambos da Lei Complementar Estadual nº 003/94, c/c art. 43 e seguintes do Regimento Interno 
da Corregedoria-Geral do Ministério  Público do Estado de Roraima, bem como  considerando o teor da 
Resolução nº 43, de 16/06/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público,

R E S O L V E,

I  –  Instaurar  procedimento  de  Correição  Ordinária  na  2ª  Tit.  3ª  Promotoria  de  Justiça  Criminais 
Residuais,  a ser realizada no dia  20 de outubro  do corrente ano, conforme o Cronograma estabelecido na 
Portaria CGMP nº 012/16, publicada no DJE nº 5775, de 06/07/16;

II  –  Determinar  registro  e  autuação  dos  autos,  fazendo-se  juntar  todos  os  documentos  referentes  à 
correição, bem como os materiais colhidos na Promotoria de Justiça;

III – Determinar a ampla divulgação da instauração deste procedimento e as devidas comunicações perante 
as autoridades locais, a fim de que qualquer pessoa possa apresentar reclamações sobre abusos, erros ou 
omissões, bem como elogios referentes à atuação do Membro do Ministério Público, na forma do art. 143, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 003/94;

IV – Designar a Promotora de Justiça, Dra. Carla Cristiane Pipa , para auxiliar diretamente os trabalhos a 
serem desenvolvidos;

III  – Designar  os  servidores  Ana Criscia  Anselmo Chaves , Carlos  Alberto  da  Silva  Júnior ,  Daniel 
Ricardo  Peiter,  Marta  Juliana  dos  Prazeres  da Silva ,  Sandra  Mara  Cordeiro  Pinto,  Marcelo  Vivian  e 
Renisson Roberto de Souza Veras , para auxiliarem diretamente os trabalhos a serem desenvolvidos.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Boa Vista, 11 de julho de 2016.

DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 681/16 - DG, DE 07 DE JULHO DE 2016

O DIRETOR-GERAL, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, com fulcro 
no artigo 54 e 55 da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E :

I  -  Autorizar o afastamento  dos servidores FRANCISCO XAVIER MEDEIROS  GONÇALVES,  Chefe de 
Seção e WESLEY DOS SANTOS BEZERRA , Auxiliar de Manutenção, em face do deslocamento para o 
município de Alto Alegre-RR, nos dias 07JUL16 e 08JUL16, sem pernoite, para executarem serviços de 
manutenção  do  sistema  elétrico  do  poço  artesiano  e  outros  serviços  necessários  no  prédio  daquela 
Promotoria, conforme CI Nº 153/16-DA/MPRR.
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II -  Autorizar o afastamento do servidor GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO,  Motorista,  em face do 
deslocamento  para  o  município  de  Alto  Alegre-RR,  nos  dias  07JUL16 e  08JUL16,  sem pernoite,  para 
conduzir veículo oficial com servidores para executarem serviços de manutenção do sistema elétrico do 
poço  artesiano  e  outros  serviços  necessários  no  prédio  daquela  Promotoria,  conforme  CI  Nº  153/16-
DA/MPRR. Processo nº 430/16 – DA, de 07 de julho de 2016.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 682 - DG, DE 07 DE JULHO DE 2016

O DIRETOR-GERAL, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55 
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E :

Autorizar o afastamento do servidor ADLER DE MORAIS TENÓRIO, Motorista, em face do deslocamento 
do município de Boa Vista-RR, para o município de Pacaraima-RR, no dia 04JUL16, com pernoite, para 
conduzir a Promotora de Justiça Dra. Lucimara Campaner para participar do Curso de Capacitação em 
Gênero, Acesso à Justiça e Violência Contra as Mulheres, conforme a CI Nº 047/2016/PJEVDFM/MP/RR – 
Promotoria de Justiça Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Processo nº 431/16 
– DA, de 07 de julho de 2016. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 683/16 - DG, DE 08 DE JULHO DE 2016

O DIRETOR-GERAL, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, com fulcro 
no artigo 54 e 55 da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E :

I - Autorizar o afastamento do servidor HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO , Auxiliar de Manutenção, 
em face do deslocamento para o município de Mucajaí-RR, no dia 08JUL16, sem pernoite, para executar 
serviços  de  manutenção  nos  microcomputadores  e  configuração  das  impressoras  daquela  promotoria, 
conforme DTI – 038/2016.
II -  Autorizar o afastamento do servidor JERONIMO  MORAIS  DA  COSTA ,  Motorista,  em  face  do 
deslocamento para o município de Mucajaí-RR, no dia 08JUL16, sem pernoite, para conduzir servidor para 
executar  serviços  de  manutenção  nos  microcomputadores  e  configuração  das  impressoras  daquela 
promotoria, conforme DTI – 038/2016. Processo nº 435/16 – DA, de 08 de julho de 2016.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 693 - DG, DE 08 DE JULHO DE 2016

O DIRETOR-GERAL, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55 
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E :
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Autorizar  o  afastamento do servidor  EDILSON  AGUIAR  DOS  SANTOS ,  Motorista,  em  face  do 
deslocamento para o município de Amajari-RR (Comunidade 03 Corações, Comunidade Araça, Vila Trairão 
e Sede),  no período de 11JUL16 e 12JUL16, sem pernoite e 13JUL16 e 14JUL16, com pernoite,  para 
conduzir  o Promotor de Justiça Dr. Ademar Loiola Mota para oficiar  junto à Vara da Justiça Itinerante, 
conforme Ofício GAB/VJI nº 081/16. Processo nº 437/16 – DA, de 08 de julho de 2016. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PROMOTORIA DE DEFESA DO PATROMÔNIO PÚBLICO

E R R A T A :

 - Na Notificação Recomendatória nº 013/2016, publicada no DJE nº 5776, de 07 de julho de 2016:
Onde se lê: “...NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 013/2016... ”
Leia-se: “...NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 016/2016...”
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Expediente de 11/07/2016 
 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL INTERINO 
 
 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
PORTARIA/DPG Nº 426, DE 04 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder ao Defensor Público da Segunda Categoria Dr. JOSÉ ROCELITON VITO JOCA, 04 (quatro) 
dias de folga compensatória no período de 22 a 25 de julho de 2016, em virtude de sua designação 
para laborar em regime de plantão nos períodos de 25 a 28 de setembro de 2015, de 27 a 30 de 
novembro de 2015 e de 02 a 05 de maio de 2016, conforme Portaria/DPG nº 712/2015, publicada no 
DOE nº 2605 de 17.09.2015, Portaria/DPG nº 820/2015, publicada no DOE nº 2636 de 05.11.2015 e 
Portaria/DPG nº 252/2016, publicada no DOE nº 2747 de 26.04.2016. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
PORTARIA/DPG Nº 442, DE 07 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 99, inciso IX, da Lei Complementar nº 164/2010; 
 
CONSIDERANDO o Processo nº 153/2016. 
 
RESOLVE: 
 
Conceder a Defensora Pública da Segunda Categoria Dr.ª JEANE MAGALHÃES XAUD, 03 (três) 
meses de Licença Prêmio por Assiduidade, referente ao quinquênio de 15.08.2010 a 14.08.2015, a 
contar de 12 de julho de 2016. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 445, DE 08 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
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Designar a Defensora Pública da Categoria Especial Dr.ª ELCENI DIOGO DA SILVA para substituir a 
Dr.ª JEANE MAGALHÃES XAUD, 1ª Titular da DPE atuante junto ao Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher da Comarca de Boa Vista – RR, no período de 12 de julho a 12 de outubro de 
2016, em virtude de licença prêmio da titular. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 446, DE 08 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Defensor Público Dr. FREDERICO CÉSAR LEÃO ENCARNAÇÃO para atuar na defesa dos 
interesses do assistido D. R. L., nos autos nº 0800113-76.2014.8.23.0045, da Comarca de Pacaraima-
RR. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 447, DE 08 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Defensor Público Dr. ERNESTO HALT para atuar, excepcionalmente, como curador especial 
do assistido R. A. da S., nos autos nº 0800098-96.2015.8.23.0005, da Comarca de Alto Alegre-RR, 
conforme OFÍCIO SEC. nº 334/2016. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 448, DE 08 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Defensor Público Dr. NATANAEL DE LIMA FERREIRA para atuar, excepcionalmente, como 
curador especial do assistido G. B. de A., nos autos nº 0702711-37.2013.8.23.0010, da Comarca de 
Boa Vista-RR, conforme Ofício nº 903/16 - CART. 
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 449, DE 08 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar a Defensora Pública Dr.ª NOELINA DOS SANTOS CHAVES LOPES para atuar, 
excepcionalmente, como curadora especial do assistido J. M. N., nos autos nº 0701903-
66.2012.8.23.0010, da Comarca de Boa Vista-RR. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 450, DE 08 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
I – Designar o Defensor Público Substituto Dr. EDUARDO BRUNO DE FIGUEIREDO CARNEIRO para 
viajar ao Município de Alto Alegre-RR, no dia 11 de julho do corrente ano, a fim de atuar nas audiências 
e atendimentos contraditórios da referida Comarca, com ônus. 
 
II – Designar o Servidor Público MARIO JORGE GERMANO DA COSTA, motorista lotado nesta 
DPE/RR, para viajar ao Município de Alto Alegre-RR, no dia 11 de julho do corrente ano, a fim de 
transportar o Defensor Público acima designado, com ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 451, DE 11 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder ao Defensor Público Substituto Dr. EDUARDO BRUNO FIGUEIREDO CARNEIRO, 02 (dois) 
dias de folga compensatória nos dias 28 e 29 de julho de 2016, em virtude de sua designação para 
laborar em regime de plantão no período de 27 de junho a 04 de julho de 2016, conforme 
PORTARIA/DPG Nº 339, DE 31 DE MAIO DE 2016. 
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CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 452, DE 11 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Suspender, ad referendum do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, por necessidade do 
serviço, as férias da Defensora Pública Dr.ª EMIRA LATIFE LAGO SALOMÃO REIS, marcadas para o 
período de 01 a 30 de outubro de 2016 – conforme Portaria/DPG nº 916/2015, de 16 de dezembro de 
2015, as quais serão usufruídas oportunamente. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 453, DE 11 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Exonerar BRUNNASHOUSSENS SILVEIRA DE LIMA MONTEIRO do Cargo Comissionado de Assessor 
Jurídico II – DPE/DCA-3, da Defensoria Pública do Estado de Roraima. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 454, DE 11 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Exonerar, a pedido, GRAZIELY KRISTIANE GERVASONI do Cargo Comissionado de Chefe de 
Gabinete de Defensor Público DPE/DCA-7, da Defensoria Pública do Estado de Roraima. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 455, DE 11 DE JULHO DE 2016. 
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O Defensor Público-Geral Interino do Estado De Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Subcomissão do Sistema de Avaliação de 
Desempenho-SSAD da Defensoria Pública do Estado de Roraima (Portaria/DG Nº 46 de 27 de janeiro 
de 2015). 
 
RESOLVE: 
 
Homologar os resultados da 3ª etapa da Avaliação Periódica de Desempenho do seguinte servidor: 
 

Nome Matrícula Nota 
JOSIEL DA SILVA SOUZA 40004481 100,05 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 456, DE 11 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado De Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Subcomissão do Sistema de Avaliação de 
Desempenho-SSAD da Defensoria Pública do Estado de Roraima (Portaria/DG Nº 46 de 27 de janeiro 
de 2015). 
 
RESOLVE: 
 
Homologar os resultados da 4ª etapa da Avaliação Periódica de Desempenho do seguinte servidor: 
 

Nome Matrícula Nota 
LIDIANE LADISLAU DA SILVA AGUIAR 42000985 100,05 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 457, DE 11 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado De Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Subcomissão do Sistema de Avaliação de 
Desempenho - SSAD da Defensoria Pública do Estado de Roraima (Portaria/DG Nº 46 de 27 de janeiro 
de 2015). 
 
RESOLVE: 
 
Homologar os resultados da 5ª etapa da Avaliação Periódica de Desempenho dos seguintes servidores: 
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Nome Matrícula Nota 
ANA CLEIDE FONTINEU BARBOSA 40001621 98,68 
EUNICE ALMEIDA EVANGELISTA 40003592 100,05 
FRANCINARA SOUSA LIMAT 40004129 100,05 
GLEISE CASSIA RODRIGUES DA SILVA 40003537 100,05 
GLENYA MARIA DUTRA DE ARAUJO 40002340 100,05 
JAMES DA SILVA SERRADOR 40000210 100,05 
KLEITON DA SILVA PINHEIRO 40002512 100,05 
MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA 40003191 98,68 
MERIS TEREZINHA PEIXOTO DA SILVA 40002402 98,68 
RENATA GONCALVES SANTOS 40002174 100,05 
SHIRLEY RAIMUNDA DE ALMEIDA MATOS CRUZ 40000903 100,05 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 
 
PORTARIA/DPG Nº 458, DE 11 DE JULHO DE 2016. 
 
O Defensor Público-Geral Interino do Estado De Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
CONSIDERANDO as informações prestadas pela Subcomissão do Sistema de Avaliação de 
Desempenho - SSAD da Defensoria Pública do Estado de Roraima (Portaria/DG Nº 46 de 27 de janeiro 
de 2015). 
 
RESOLVE: 
 
Homologar os resultados da 6ª etapa da Avaliação Periódica de Desempenho dos seguintes servidores: 
 

Nome Matrícula Nota 
ANA CLEIDE FONTINEU BARBOSA 40001621 98,68 
DENILSON BILIO BRITO 40002590 83,61 
FRANCINARA SOUSA LIMA 40004129 100,05 
GLAZIELY KRISTIANE GERVASONI 42002064 97,31 
GLENYA MARIA DUTRA DE ARAUJO 40002340 100,05 
JAMES DA SILVA SERRADOR 40000210 91,83 
KLEITON DA SILVA PINHEIRO 40002512 100,05 
MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA 40003191 98,68 
RENATA GONCALVES SANTOS 40002174 98,68 
RONI ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO 40004029 97,31 
SHIRLEY RAIMUNDA DE ALMEIDA MATOS CRUZ 40000903 100,05 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
CARLOS FABRÍCIO ORTMEIER RATACHESKI 
Defensor Público-Geral Interino 
 

DIRETORA GERAL 
 
 
PORTARIA/DG Nº 156, DE 07 DE JULHO DE 2016. 
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A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 910/15, 
 
Considerando o ATESTADO MÉDICO datado em 10 de junho de 2016; 
 
Considerando o disposto no art. 2º da Lei nº 11.770 de 09 de setembro de 2008; 
 
Considerando o Decreto nº 6.690, de 11 de dezembro de 2008. 
 
RESOLVE: 
 
Convalidar o afastamento da servidora pública BIANCA MARQUES DE MATTOS, Assessora Jurídica II, 
180 (cento e oitenta) dias de Licença à Gestante, a contar de 10 de junho de 2016. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
SHIRLEY RAIMUNDA DE ALMEIDA MATOS CRUZ  
Diretora Geral 
 
 
PORTARIA/DG Nº 157, DE 07 DE JULHO DE 2016. 
 
A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 910/15, 
 
Considerando o ATESTADO MÉDICO datado em 30 de maio de 2016; 
 
Considerando a COMUNICAÇÃO DE DECISÃO NIT: 12659674665 datado em 08 de junho de 2016. 
 
RESOLVE: 
 
Convalidar o afastamento da servidora pública BIANCA MARQUES MATTOS, Assessora Jurídica II, 15 
(quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 30 maio a 09 junho de 2016. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
SHIRLEY RAIMUNDA DE ALMEIDA MATOS CRUZ  
Diretora Geral 
 
 
PORTARIA/DG Nº 158, DE 08 DE JULHO DE 2016. 
 
A Diretora Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 910/15, 
 
Considerando o requerimento da servidora Francinara Sousa Lima, e acordo da chefia imediata. 
 
RESOLVE: 
 
Conceder a servidora pública FRANCINARA SOUSA LIMA, Chefe de Gabinete de Defensor Público, 19 
(dezenove) dias de férias, referentes ao 2º período do exercício de 2012, a contar de 11 de julho de 
2016. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
SHIRLEY RAIMUNDA DE ALMEIDA MATOS CRUZ  SICOJURR - 00052764
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Diretora Geral 
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 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
 
Expediente de 11/07/2016 
 

 
E D I T A L 0155 

 
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público 

achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de 
Inscrição de Estagiário (a): MARIA DE FÁTIMA DANTAS DE FIGUEIREDO, Lei 8.906/94. 

Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima, aos onze 
dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis. 
 

RODOLPHO MORAIS 
Presidente da OAB/RR 

 
E D I T A L 0156 

 
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público 

achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de 
Inscrição Principal da Belª.: TAYENNE PRISCILA FARIA OLIVEIRA, Lei 8.906/94. 

Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima, aos onze 
dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis. 
 

RODOLPHO MORAIS 
Presidente da OAB/RR 
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO 
 Expediente de 11/07/2016 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 Pelo presente edital, o 1º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA, localizado à 
Av. Ville Roy, 456-E  em Boa Vista-Roraima, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características:  
Prot: 501509 - Título: DME/01 NF000089 - Valor: 11.500,00 Devedor: JBT JOST BORGES TELECOMUNICACOES LTDA 
Credor: E. M. PEREIRA SA ME  Prot: 501516 - Título: DMI/7197/A - Valor: 592,79 
Devedor: T S COSTA ME Credor: CELSO FERNANDES CONF. EPP 
 Prot: 501517 - Título: DMI/467712B01 - Valor: 1.741,30 Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP 
Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT  
Prot: 501518 - Título: DMI/467714B01 - Valor: 2.242,72 Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP 
Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT  Prot: 501519 - Título: DMI/467715B01 - Valor: 2.547,31 
Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT 
 Prot: 501520 - Título: DMI/467716B01 - Valor: 1.520,46 Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP 
Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT  
Prot: 501521 - Título: DMI/467717B01 - Valor: 1.543,04 Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT 
 Prot: 501522 - Título: DMI/470813A01 - Valor: 2.072,11 
Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT  
Prot: 501523 - Título: DMI/470814A01 - Valor: 1.415,25 Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP 
Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT  Prot: 501524 - Título: DMI/470815A01 - Valor: 2.450,79 
Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT 
 Prot: 501525 - Título: DMI/470826A01 - Valor: 1.399,88 
Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT  
Prot: 501526 - Título: DMI/470829A01 - Valor: 1.126,69 Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP 
Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT  
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Prot: 501527 - Título: DMI/470863A01 - Valor: 1.205,22 Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT 
 Prot: 501528 - Título: DMI/470889A01 - Valor: 693,48 
Devedor: CHAHINE & HAJALI LTDA - EPP Credor: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LT  
Prot: 501548 - Título: NP/4790 - Valor: 135,00 Devedor: CRISTINA DAMASIO LUCAS 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  Prot: 501550 - Título: NP/4652 - Valor: 350,00 
Devedor: DORANILMA BAIA MOTA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME 
 Prot: 501551 - Título: NP/4778 - Valor: 350,00 
Devedor: KAROLINA CORREA DA SILVA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  
Prot: 501555 - Título: NP/6117A/6118A - Valor: 500,00 Devedor: CRISTIANE REGINA DARIO BARTOLE 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  Prot: 501560 - Título: NP/4674 - Valor: 360,00 
Devedor: CARLENE DE SOUSA LIMA DA SILVA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME 
 Prot: 501562 - Título: NP/8811 - Valor: 296,00 Devedor: GEDEANE SOUZA SILVA 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  
Prot: 501563 - Título: NP/5161 - Valor: 225,00 Devedor: CLERISMAR SOARES DA SILVA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME 
 Prot: 501564 - Título: NP/4716 - Valor: 250,00 
Devedor: CRISTINA FIGUEIREDO Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  
Prot: 501571 - Título: NP/5503/5504 - Valor: 500,00 Devedor: GIRLANE MAGALHAES DE SOUZA 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  
Prot: 501573 - Título: NP/6137 - Valor: 384,00 Devedor: GRACIELE PRAZARES DE VASCONCELOS Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME 
 Prot: 501575 - Título: NP/5953 - Valor: 350,00 
Devedor: GLEICE BRASIL RIBEIRO Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  
Prot: 501599 - Título: NP/4841 - Valor: 360,00 Devedor: DAIANA SOARES DE ANDRADE 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  Prot: 501602 - Título: NP/5941 - Valor: 350,00 
Devedor: DIOMARA MOREIRA DE LIMA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME 
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 Prot: 501616 - Título: NP/4782 - Valor: 360,00 Devedor: LINDA PEREIRA DA SILVA 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  
Prot: 501618 - Título: NP/4780 - Valor: 296,00 Devedor: DULCINEIA SILVA BONFIM GOMES Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME 
 Prot: 501623 - Título: NP/4774 - Valor: 360,00 
Devedor: LUCILENE MESQUITA DE SOUZA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  
Prot: 501624 - Título: NP/4730 - Valor: 360,00 Devedor: LEYDE DAYANNE PEREIRA SILVA 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME  
Prot: 501631 - Título: NP/4755 - Valor: 360,00 Devedor: LUZILANDIA BASTOS DOS SANTOS SILVA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME 
 Prot: 501645 - Título: CD/2011068963 - Valor: 26.253,17 
Devedor: JORGE ADRIANO PONTES Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA  
Prot: 501724 - Título: CBI/834251 - Valor: 20.511,65 Devedor: VERA LUCIA DE SOUZA BRITO 
Credor: BANCO GMAC S.A.  Prot: 501726 - Título: CBI/285599674 - Valor: 9.688,48 
Devedor: SONAR COMERCIO LTDA ME Credor: CIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST. RCI D 
 Prot: 501728 - Título: CS/CONTRATO - Valor: 15.966,00 Devedor: JOAO MARCELINO BAHIA 
Credor: HILDEGARDO BANTIM JUNIOR  
Prot: 501747 - Título: CD/20.139 - Valor: 3.200,06 Devedor: NILSON DE OLIVEIRA Credor: ESTADO DE RORAIMA 
 Prot: 501748 - Título: CD/18.037 - Valor: 1.757,91 
Devedor: DANIEL SILVEIRA DA SILVA Credor: ESTADO DE RORAIMA 
 Prot: 501751 - Título: CD/21.445 - Valor: 4.113,12 Devedor: ELIZEU CANDIDO DA SILVA 
Credor: ESTADO DE RORAIMA  
Prot: 501752 - Título: CD/20.033 - Valor: 3.663,82 Devedor: EDNILTON COSTA DA CUNHA Credor: ESTADO DE RORAIMA 
 Prot: 501753 - Título: CH/000051 - Valor: 5.000,00 
Devedor: DALVA LIRA FREIRE Credor: ANA CRISTINA LOIOLA GOMES  
Prot: 501754 - Título: NP/6315 - Valor: 350,00 Devedor: RAFAELA DE ALMEIDA NEVES 
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Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO  Prot: 501755 - Título: NP/4621 - Valor: 360,00 
Devedor: RAIMUNDO LUIZ DE S. TEIXEIRA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO 
 Prot: 501761 - Título: NP/5745 - Valor: 360,00 Devedor: REGINA SAMPAIO DE AZEVEDO 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO  
Prot: 501762 - Título: NP/5005 - Valor: 125,00 Devedor: RAIMUNDO NELSON DIOGO PANTOJA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO 
 Prot: 501770 - Título: NP/5362 - Valor: 360,00 
Devedor: PATRICIA ALEXANDRE OLIVEIRA Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO 
 Prot: 501773 - Título: NP/5673 - Valor: 360,00 Devedor: RAIMUNDA TEXEIRA FEITOSA 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO  
Prot: 501775 - Título: NP/5188 - Valor: 350,00 Devedor: RAQUEL GONCALVES Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO 
 Prot: 501777 - Título: NP/5401 - Valor: 360,00 
Devedor: REGINALDA SILVA DE ARAUJO Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO  
Prot: 501779 - Título: NP/5528 - Valor: 91,00 Devedor: RAIMUNDO DO NASCIMENTO DIAS 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO  Prot: 501781 - Título: NP/5537 - Valor: 360,00 
Devedor: RAIMUNDA ALVES DO NASCIMENTO Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO 
 Prot: 501782 - Título: NP/5580 - Valor: 250,00 Devedor: ROBSON DA SILVA DUARTE 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO  
Prot: 501783 - Título: NP/7099 - Valor: 273,00 Devedor: RAYELEN IOLANDA ARAGAO 
Credor: KARINE RIBEIRO NORONHA DO PRADO ME (PRADO PRO  Prot: 501818 - Título: NP/01 - Valor: 648,89 
Devedor: JESSIANE TEIXEIRA DA SILVA Credor: M DUTRA DE CARVALHO - ME 
 Prot: 501824 - Título: CH/000003 - Valor: 2.200,00 Devedor: RILCNER JUAN ALVES DE SALES 
Credor: NEJAILSON FERREIRA DA SILVA  
Prot: 501825 - Título: NP/01 - Valor: 540,00 Devedor: ANTONIO DE SOUSA FILHO Credor: ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS 
 Prot: 501826 - Título: NP/01 - Valor: 540,00 
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Devedor: MAURICIO DA SILVA Credor: ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS  
Prot: 501828 - Título: DMI/NF 1026 19/ - Valor: 13.810,50 Devedor: E G DA SILVA 
Credor: AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL MILITAO  Prot: 501841 - Título: DMI/1264160101 - Valor: 1.400,00 
Devedor: LEDA JOSEFA FONTES Credor: DISTRIBUIDORA BARREIROS E RAMOS LTDA EPP 
 Prot: 501854 - Título: CBI/104063371 - Valor: 21.870,62 Devedor: GERALDO INACIO DE ARAUJO FILHO 
Credor: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO  
Prot: 501858 - Título: DMI/00001326900 - Valor: 1.392,15 Devedor: JESSICA LARISSA GOMES DA LUZ 
Credor: NUTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  Prot: 501868 - Título: DMI/1000033720 - Valor: 380,21 
Devedor: SALES FARIAS & CIA LTDA - ME Credor: DISPROFAR COMERCIO LTDA 
 Prot: 501869 - Título: DMI/1000033723 - Valor: 382,76 Devedor: SALES FARIAS & CIA LTDA - ME 
Credor: DISPROFAR COMERCIO LTDA  
Prot: 501923 - Título: DMI/46/3941/03 - Valor: 2.788,30 Devedor: LUIS COIMBRA MARTINS Credor: INTERMARITIMA PORTOS E LOG SA 
 Prot: 501938 - Título: DMI/174410 4 - Valor: 1.127,74 
Devedor: OLIVEIRA & OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTD Credor: MIX COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA  
Prot: 501946 - Título: DMI/0023896/A - Valor: 397,28 Devedor: REZENDE E GUEDES - LTDA 
Credor: LINX SIST CONS LTDA  Prot: 502032 - Título: OU/419 - Valor: 51.840,00 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA 
 Prot: 502033 - Título: OU/407 - Valor: 20.370,00 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA  
Prot: 502034 - Título: OU/406 - Valor: 9.700,00 Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA 
Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA  Prot: 502035 - Título: OU/405 - Valor: 7.334,24 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA 
 Prot: 502036 - Título: OU/404 - Valor: 13.095,00 Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA 
Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA  
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Prot: 502037 - Título: OU/403 - Valor: 54.216,50 Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA 
 Prot: 502038 - Título: OU/401 - Valor: 49.020,00 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA  
Prot: 502039 - Título: OU/397 - Valor: 69.579,84 Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA 
Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA  Prot: 502040 - Título: OU/396 - Valor: 44.550,00 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA 
 Prot: 502041 - Título: OU/395 - Valor: 56.745,00 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA  
Prot: 502042 - Título: OU/378 - Valor: 11.640,00 Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA 
Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA  Prot: 502043 - Título: OU/346 - Valor: 16.005,00 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA Credor: PREMOL IND. COM. E SERV. LTDA 
  E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados 
para no prazo legal, a contar da data de protocolização do título, vir pagar o valor dos mesmos neste Tabelionato, ou manifestarem suas recusas. Boa Vista, 11 de julho de 2016. (78 apontamentos). Eu 
JOZIEL SILA LOUREIRO , Tabelião o fiz digitar e assino.   
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO 
Expediente: 11/07/2016 

 

EDITAL DE PROTESTO 

 

DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO, Tabelião em pleno exercício do cargo em forma da lei, do 2º 
Tabelionato de Protesto de Títulos e Outros Documentos de dívida, sito à Av. Ataíde Teive, 4307 -Asa 
Branca, Boa Vista-RR. 

CERTIFICA e dá fé que, em virtude das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber na forma do 
parágrafo 1º do Art. 15, da Lei federal 9.492/97, aos que o presente Edital virem que se encontram nesta 
serventia para serem protestados, por não terem sido encontrados os devedores abaixo, nos endereços 
fornecidos pelos apresentantes: 

 

 

BANCO SANTANDER BRASIL               ALMEIDA & NOGUEIRA LTDA 
ME                  

13.637.262/0001-03 

    
BANCO SANTANDER BRASIL               ANTONIA FARIAS DA SILVA                    11.594.197/0001-50 
    
BANCO BRADESCO S.A.                  CENTRAL AUTO PECAS LTDA-

EPP                 
07.247.212/0001-17 

    
BANCO SANTANDER BRASIL               DOMINGOS SAVIO MOURA 

REBELO                 
089.083.112-20 

    
MUNICIPIO DE BOA VISTA               EDMILTON SALES GONDIM                      225.409.892-68 
    
G R CARVALHO                          FABIO SILVA SOARES                         507.912.572-15 
    
BANCO BRADESCO S.A.                  GILDECY GIL GRINGS 

84302070234              
14.302.017/0001-08 

    
BANCO BRADESCO S.A.                  GILDECY GIL GRINGS 

84302070234              
14.302.017/0001-08 

    
ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS           GILLIARD MAFRA MACUXI                      764.557.502-68 
    
BANCO BRADESCO S.A.                  INTERBUILD CONSTRUCOES 

LTDA                 
08.200.042/0005-01 

    
MUNICIPIO DE BOA VISTA               J. J. ALVES MAIA                            84.008.937/0001-01 
    
BANCO BRADESCO S.A.                  JOAO MIGUEL                                 405.931.262-20 
    
BANCO ITAU S.A.                       JOSE ANTONIO NASCIMENTO                    262.411.158-12 
    
NEJAILSON FERREIRA DA 
SILVA           

JULIANA KELLY FERREIRA                     623.964.392-00 

    
BANCO SANTANDER BRASIL               MARGARIDA GABRIELA LIMA 

FIGUEIREDO          
811.286.142-00 
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BANCO BRADESCO S.A.                  MARIA JOSE NUNES                           12.850.844/0001-00 
    
BANCO ITAU S.A.                       NEIGREY VIVIANE DO CARMO 

ARAUJ              
622.149.002-25 

    
BANCO ITAU S.A.                       NEIGREY VIVIANE DO CARMO 

ARAUJ              
622.149.002-25 

    
VIDRACARIA UNIAO 
INDUSTRIA E COMERCIO 

OCTAVIO EMILIO P. MESSA 
EIRELI - EPP        

17.410.339/0001-69 

    
BANCO ITAU S.A.                       ORAL CLIN SERVICOS 

ODONTOLOGIC              
17.845.952/0001-09 

    
BANCO BRADESCO S.A.                  PAREDAO CONSTRUCOES E 

SERVICOS EIRE         
10.559.302/0001-58 

    
M DUTRA DE CARVALHO - ME             RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA                 383.439.402-53 
    
ESTADO DE RORAIMA                     ROBSON GOMES BELO                          700.120.472-28 
    
BANCO BRADESCO S.A.                  SBM PRODUTOS NATURAIS E 

ORGANICOS LTDA M    
23.073.640/0001-27 

    
BANCO BRADESCO S.A.                  SBM PRODUTOS NATURAIS E 

ORGANICOS LTDA M    
23.073.640/0001-27 

    
BANCO ITAU S.A.                       SOARES E BRUNO DIST. LTDA - 

ME              
23.731.962/0001-16 

    
BANCO ITAU S.A.                       SOARES E BRUNO DIST. LTDA - 

ME              
23.731.962/0001-16 

    
BANCO ITAU S.A.                       SOARES E BRUNO DIST. LTDA - 

ME              
23.731.962/0001-16 

    
ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS           ZAMARA LIMA SILVA                          538.562.792-53 
    

 

 

O referido é verdade e dou fé. 

 

Boa Vista-RR, 11 de julho de 2016 

________________________________ 

DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO 

Tabelião 
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