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PRESIDÊNCIA 
 

ATO N.º 001, DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2017 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando a decisão proferida no Processo n.º 0005278-66.2016.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 
RESOLVE: 
 
Exonerar MARINALDO VIANA COSTA do cargo em comissão de Assessor de Segurança e Transporte de 
Gabinete, Código TJ/DCA-19, do Gabinete da Presidência, a contar de 04.01.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
ALMIRO PADILHA 

Presidente 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Expediente de 03/01/2017 
 
Presidência  
SEI 0004799-73.2016.8.23.8000 
Especificação: Ajuda de custo – Remoção – Magistrad o 

DECISÃO 

RODRIGO BEZERRA DELGADO, Juiz de Direito, solicita o pagamento de ajuda de custo, prevista no inc. I 
do art. 65 da LOMAN, em razão de ter assumido a titularidade da 3ª. Vara Cível. 

A SGP instruiu o feito e informou, entre outras coisas, que o Requerente recebeu idêntico benefício no 
exercício financeiro anterior, de acordo com AGIS EXP nº. 2016/5388. Sobrestei este processo até o 
julgamento do SEI 0004788-44.2016.8.23.8000 e utilizarei a decisão dele como parâmetro. 

É o breve relatório. Decido. 

No Processo Administrativo Eletrônico SEI nº. 0004788-44.2016.8.23.8000, o Tribunal Pleno do Tribunal 
de Justiça de Roraima, na sessão do dia 19/12/2016, decidiu aplicar, aos pedidos de ajuda de custo para 
despesas de transporte e mudança previstos no inc. I do art. 65 da LOMAN, o entendimento do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ de que é necessário o lapso de 02 (dois) anos  entre os pagamentos para 
magistrados. Eis alguns precedentes: 

“CONSULTA – AJUDA DE CUSTO - MAGISTRADOS SUBSTITUTOS FIXOS - EFEITOS EX NUNC DE 
DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE PELO PLENO DO CNJ. 

A ajuda de custo constitui direito a que faz jus o magistrado transferido para outra Vara, desde que haja 
mudança de residência e em caráter de relativa permanência, ao menos por dois anos. Nesse sentido, 
também o juiz substituto merece receber a vantagem, desde que fixado em Vara nas condições já 
referidas. A decisão do CNJ que reconheceu o direito aos juízes substitutos tem aplicação ex nunc, 
admitindo-se apenas uma ajuda de custo a cada 24 meses de atuação na Vara. 

Consulta conhecida, para responder negativamente, no sentido de que a decisão proferida na Consulta 
200910000014264 não se aplica às situações pretéritas, valendo a partir de sua publicação, admitindo-se 
um pedido de ajuda de custo a cada período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da fundamentação” 
(CNJ - CONS - Consulta - 0005708-46.2009.2.00.0000 - Rel. IVES GANDRA - 96ª Sessão - j. 15/12/2009 ). 

* * * 

“RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AJUDA DE 
CUSTO. PRAZO MÍNIMO. 24 MESES, QUESTÃO DEFINIDA ANTERIORMENTE PELO PLENÁRIO DO 
CNJ. 

Na 104ª Sessão Ordinária realizada no dia 04/05/2010, por ocasião do julgamento do Pedido de 
Providências nº 0000700-54.2010.2.00.0000, em que foi requerente a Procuradoria Regional da República 
da 3ª Região e requerido o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o Plenário do CNJ determinou que a 
limitação bienal é aplicável a todos os magistrados, inclusive àqueles da Justiça Federal: 

Certo é que a decisão destacada se refere ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, contudo, descabido 
adotar-se limite temporal diverso no caso ora analisado. A regra definida para cumprimento em um 
regional deve, certamente, ser adotada nos demais. 

Conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento” (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - 
Procedimento de Controle Administrativo - 0005914-26.2010.2.00.0000 - Rel. JEFFERSON LUIS 
KRAVCHYCHYN - 124ª Sessão - j. 12/04/2011 ). 

No caso concreto, consta que o Requerente recebeu idêntica ajuda de custo ainda no exercício financeiro 
passado (AGIS EXP nº. 2016/5388), não preenchendo o requisito de dois anos entre um recebimento e 
outro. 
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Por essas razões,  indefiro o pedido. 

Publique-se e arquive-se. 

Boa Vista, 03 de janeiro de 2017 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

Presidência  
SEI 0007566-84.2016.8.23.8000 
Especificação: MEMORANDO 

DECISÃO 

RICARDO OLIVEIRA, Desembargador, solicita: (1) prestar serviço no recesso forense de 2016 de 
20/12/2016 a 02/01/2017; (2) férias de 11/09/2017 a 10/10/2017 (2º. período de 2015), de 11/10/2017 a 
09/11/2017 (1º. período de 2016), de 10/07/2018 a 08/08/2018 (2º. período de 2016), 10/09/2018 a 
09/10/2018 (1º. período de 2017) e 10/10/2018 a 08/11/2018 (2º. período de 2017); (3) o desfrute das 
folgas, decorrentes do recesso forense de 2016, no período de 03/01/2017 até 20/01/2017. 

A SGP instruiu o feito e informou que os pedidos de férias e serviço no recesso foram resolvidos. Quanto 
às folgas, diz que, havendo o deferimento, apenas quatro desembargadores ficarão em atividade entre os 
dias 03 e 06/01/2016. 

Decido. 

O Código de Organização Judiciária do Estado de Roraima estabelece, no parágrafo único de seu art. 73, 
que “Ao Magistrado que exercer suas atividades durante o recesso forense será garantido o gozo de 
idêntico período, o qual será usufruído em até dois anos da data do término do recesso”. 

Embora exista um limite na quantidade de desembargadores afastados (para férias, folgas etc.) ao mesmo 
tempo, não vislumbro quaisquer comprometimentos na continuidade da prestação jurisdicional, no caso 
concreto, com a presença de apenas 04 (quatro) membros de 03 a 06/01/2017, porque ainda será período 
de recesso forense e, consequentemente, não ocorrerão sessões de julgamento das Câmaras ou do 
Tribunal Pleno. 

Por essas razões , defiro o pedido referente ao desfrute das folgas. 

Publique-se. 

Encaminhe-se à SGP para as providências necessárias. 

Boa Vista, 03 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

Presidência  
SEI 0009677-41.2016.8.23.8000 
Especificação: Estágio Probatório – fevereiro 2017  

 DECISÃO 

A Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoal instaurou este processo administrativo eletrônico, visando 
à homologação das avaliações de desempenho, para fins de estabilidade no serviço público, e 
consequente aplicação da 1ª. progressão funcional aos servidores DAYNA THALYTA GOMES DO 
NASCIMENTO DUARTE, Analista Judiciário – Esp.: Análise de Processos; DURVAL FARNEY MESSA 
BEZERRA, Técnico Judiciário; INGRID RAFAELLE MOTA FASSANARO, Técnica Judiciária; 
ROCIELBERT ARNETTO RODRIGUES SILVA, Analista Judiciário – Esp.: Oficial de Justiça 
Avaliador; WEMERSON OLIVEIRA MEDEIROS, Analista Judiciário – Esp.: Análise de 
Processos; WENDLAINE BERTO RAPOSO, Analista Judiciário – Esp.: Análise de Processos; e WILAMES 
BEZERRA SOUSA, Técnico Judiciário. 

A SGP instruiu o feito, sugeriu a homologação das avaliações de desempenho e pediu que, após, o 
processo retorne àquela secretaria para a continuação da apuração dos fatores enumerados nos incisos 
de I a V do art. 20 da LCE n.º 053/2001. 

A SG opinou pela homologação. 

É o breve relato.  
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Acolho as manifestações da SGP e da SG: 

a) homologo as avaliações de desempenho; 

b) declaro a estabilidade dos servidores mencionados, determinando a consequente publicação de 
portaria; 

c) concedo a 1ª. Progressão Funcional nos respectivos cargos; 

d) condiciono os itens “b” e “c” ao cumprimento dos 03 anos e demais fatores enumerados nos incisos de I 
a V do art. 20 da LCE nº. 053/2001. 

Publique-se. 

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

Boa Vista, 03 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
PROCESSO SEI N.º 0005278-66.2016.8.23.8000 
ASSUNTO: Cessão  de servidor do quadro do ex-Territ ório Federal de Roraima  

DECISÃO 

1. Trata-se da cessão do servidor MARINALDO VIANA DA COSTA, do ex-Território de Roraima, o qual se 
encontra nessa condição desde 2009 (evento nº 0079954). 

2. Referida cessão caracteriza-se por ser anual, dependente de pedido formal, onerosa e vinculada ao 
exercício de cargo em comissão, cujo fundamento é o art. 93, I, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, conforme 
atestam os eventos nºs 0079956, 0079958, 0079959, 0079961 e 0079962. 

3. Apesar de o MPOG ter-se recusado a convalidar período de cessão sem lastro de portaria autorizativa 
do órgão cedente, anuo com a conclusão da SG no sentido de que a sobredita decisão é destituída de 
qualquer efeito jurídico, o que se verifica do próprio ofício que a comunicou, o qual se limitou a informar a 
impossibilidade jurídica da convalidação, sem, contudo, dizer quais seriam as consequências dessa 
recusa. 

4. Realmente nada pode advir dessa situação, pois, conforme se extrai dos autos, o TJRR vem cumprindo 
com as obrigações decorrentes da cessão, ou seja, tem informado a frequência mensal do servidor ao seu 
órgão de origem e, principalmente, nunca deixou de reembolsar a União, inclusive no período em  que 
houve o referido hiato, de 17/05/2014 a 27/072015. 

5. Assim, exsurge como questão nucelar do expediente a opção onerosa que o TJRR fez em 2009 para ter 
o servidor em destaque no seu quadro, quando, de acordo com o que frisaram o Parecer SG/NUJAD n.º 
377/2016 e o despacho da SG (eventos nºs 0070436 e 0079963, respectivamente), o aporte desse 
servidor poderia dar-se de forma gratuita , sem a necessidade de pedido de cessão , sem limitação 
temporal e sem vinculação com o exercício de cargo em comissão  ou função comissionada . E de 
fato, os citados posicionamentos estão corretos, porquanto se trata de servidor pertencente ao quadro em 
extinção do ex-Território Federal de Roraima, que entrou no rol dos servidores cedidos para o Estado de 
Roraima por ocasião do advento da Constituição Federal de 1988, conforme estabeleceu o art. 14, § 2º, do 
ADCT, combinado com o art. 18 da LC nº 41/1981 e com o art. 31 da EC nº 19/1998. Sobredita cessão 
constitucional foi objeto de apreciação pelo Acórdão TCU nº 4420/2009 - Primeira Câmara no qual 
restaram assentadas as seguintes premissas, que confirmam o acerto das duas mencionadas 
manifestações: 

  

a) por meio do art. 14 do ADCT, o constituinte originário mandou aplicar aos Estados 
originados da transformação dos Territórios de Roraima e do Amapá a LC nº 41/1981, que 
criou o Estado de Rondônia; 

b) em virtude da aplicação da LC nº 41/1981, ordenada pelo art. 14 do ADCT, o custeio da 
remuneração do cargo efetivo dos servidores dos ex-Territórios de Roraima e do Amapá 
cedidos aos respectivos Estados originados, é exclusivo da União, até que esses servidores 
venham a ser aproveitados em órgãos da Administração Federal, conforme estabeleceu o 
art. 31 da EC nº 19/1998; 
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c) a cessão incondicional autorizada pelo art. 14 do ADCT não fixou prazo de duração, mas 
seu término ocorrerá com o aproveitamento dos servidores do ex-Território de Roraima por 
outros órgãos da Administração Federal (inteligência do art. 31 da EC nº 19/1998);  

d) a  LC nº 41/1981 e a EC nº 19/98 não fizeram qualquer remissão a eventual reembolso 
financeiro; 

e) a cessão ordinária está disciplinada no art. 93, I, § 1º, da  Lei nº 8.112/1990 e a cessão 
extraordinária foi prevista no inciso II desse mesmo artigo; 

f) não se aplicam aos servidores do ex-Território de Roraima as normas da cessão ordinária 
(art. 93, inciso I, § 1º, da Lei nº 8.112/1990 e Decreto nº 4.050/2001); 

g) os custos da cessão ordinária de servidores federais para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança nos Estados e nos Municípios, são exclusivos dos órgãos 
cessionários (art. 93, I, § 1º,  da Lei nº 8.112/1990  e Decreto nº 4.050/2001); 

h) os custos da cessão extraordinária de servidores federais para atender casos previstos 
em leis específicas são exclusivos da União (art. 93, II, da  Lei nº 8.112/1990); 

i) a cessão maciça e incondicional de servidores do ex-Território de Roraima ao novo 
Estado de Roraima e a manutenção de seus vencimentos/encargos pela União ocorreu sob 
o manto de legislação específica (art. 14 do ADCT, art. 18 da LC nº 41/81 e art. 31 da EC nº 
19/98), situação que pode se amoldar à hipótese da cessão extraordinária do art. 93, II, da 
Lei nº 8.112/1990. 

j) não há proibição para a assunção de cargos comissionados ou funções de confiança 
pelos servidores cedidos constitucionalmente aos novos Estados originados da 
transformações de Territórios Federais; e 

k) os servidores do ex-Território de Roraima podem ser colocados à disposição de 
quaisquer órgãos ou entidades dos Poderes do Estado de Roraima, sem afetar a 
exclusividade da União quanto aos custos pelas cessões. 

  

6. A seu turno, na linha das manifestações precedentes, de fato, a situação em comento é idêntica a que 
foi tratada no Processo SEI nº 0001316-03.2016.6.23.8000, quando a servidora, então cedida com base no 
art. 93, I, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, foi devolvida para seu órgão de origem e, logo em seguida, foi 
solicitada sua disponibilização para trabalhar no TJRR, porém sob o fundamento do art. 14, § 2º, do ADCT, 
combinado com o art. 18 da LC nº 41/1981 e com o art. 31 da EC nº 19/1998. É dizer, saiu-se de uma 
cessão onerosa, anual, dependente de um pedido formal e vinculada ao exercício de cargo em comissão, 
para uma cessão gratuita, sem limitação temporal, sem a necessidade de pedido formal e sem vínculo com 
o exercício de cargo em comissão ou função comissionada, embora a dita desvinculação não obstaculize o 
comissionamento, tanto que a servidora em questão, após ser apresentada pela SEGAD, foi nomeada 
para exercer o cargo de Chefe de Gabinete de Juiz (Processo SEI nº 0008046-62.2016.8.23.8000, evento 
nº 0064932, DJE de 25/11/2016, Edição 5865, página 24). 

7. Diante do contexto jurídico identificado e sendo similares as situações deste expediente com as do 
Processo SEI nº 0001316-03.2016.6.23.8000, nada obsta que, mais uma vez, seja trilhado outro caminho, 
sobretudo porque já são 7 anos que o TJRR paga por uma força de trabalho, quando, constitucionalmente, 
essa forçar de trabalho poderia integrar o corpo funcional do Tribunal sem custos, excetos os 
representados pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 

8. Diante do exposto, acolho o Parecer SG/NUJAD n.º 377/2016 e o despacho da SG, para determinar à 
SGP a adoção das seguintes providências: 

a) devolução do servidor MARINALDO VIANA DA COSTA à SAMP-RR, em virtude do desinteresse do 
TJRR em manter a cessão com base no art. 93, I, § 1º,  da Lei nº 8.112/1990; e 

b) ato contínuo, solicitação ao órgão do Executivo Estadual responsável pela lotação dos servidores do ex-
Território Federal de Roraima para que o servidor MARINALDO VIANA DA COSTA volte a trabalhar no 
TJRR, porém sob o  fundamento do art. 14, § 2º, do ADCT, combinado com o art. 18 da LC nº 41/1981 e 
com o art. 31 da EC nº 19/1998, bem como do Acórdão TCU nº 4420/2009 - Primeira Câmara; e 

c) pagamento dos reembolsos eventualmente pendentes. 

  

SICOJURR - 00055182

ie
ch

38
S

iS
/L

Iv
9Z

u/
r+

zF
E

H
Le

+
o=

P
re

si
dê

nc
ia

 -
 T

JR
R

Boa Vista, 4 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5891 07/37



Publique-se.  

Boa Vista, 30 de dezembro 2016. 

 RICARDO OLIVEIRA 
Presidente, em exercício 
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SUBSECRETARIA DE COMPRAS 

Expediente de 02/01/2017 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO  

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico n.º 001/2017 (Proc. Adm. n.º 0002871-55.2016.6.23.8000). 

OBJETO: contratação de empresa  para adequação/implantação de 02(duas) Salas de videoconferência na 
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo - PAMC, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no 
Projeto Básico – Anexo I deste Edital. 
 

                   ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 03/01/2017, às 08h00min. 
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/01/2017, às 11h00min. 

INÍCIO DA DISPUTA: 16/01/2017, às 11h30min.   
 
Todas as operações serão realizadas no Horário de Brasília/DF no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br.  

O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 
03/01/2017 às 08h00min (horário de Brasília). 

Boa Vista (RR), 02 de janeiro de 2017. 
 

 
DIANE SOUZA DOS SANTOS 

  SUBSECRETÁRIA DE COMPRAS 
 
 
 
 
 
Procedimento Administrativo n.º 0002871-55.2016.6.2 3.8000. 
Pregão Eletrônico n.º 001/2017  
OBJETO: contratação de empresa  para adequação/impl antação de 02(duas) Salas de 
videoconferência na Penitenciária Agrícola de Monte  Cristo - PAMC, conforme as especificações e 
quantidades estabelecidas no Projeto Básico – Anexo  I do Edital. 
 

DECISÃO 

 

1. Em atendimento ao que dispõe o § 1.º do art. 4.º da Resolução n.º 026/2006, alterada pelas Resoluções 

n.º 053/2012 e n.º 027/2016, indico a servidor FABIANO TALAMÁS DE AZEVEDO , para atuar como 

Pregoeiro - Portaria n.º 1226 do dia 13/06/2016, no Pregão Eletrônico n.º 001/2017. 

2. Publique-se. 

 
 Boa Vista (RR), 02 de janeiro de 2017. 

 

DIANE SOUZA DOS SANTOS 
  SUBSECRETÁRIA DE COMPRAS 
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Expediente de 03/01/2017 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO  
 

 
PREGÂO ELETRÔNICO N.º 060/2016 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.  º 0000136-49.2016.6.23.8000. 
OBJETO:  Formação de sistema de registro de preços para eventual contratação do serviço de conexão de 
dados de acesso dedicado e full, tanto para download quanto para upload, com velocidade mínima de 
9Mbps, para interligação dos prédios do Tribunal de Justiça, bem como órgãos parceiros da justiça com o 
Palácio da Justiça do TJRR na circunscrição do município de Boa Vista e 4Mbps quando envolver outro 
município de Roraima, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – 
Anexo I deste Edital. 

 
 
A Subsecretária de Compras comunica aos interessados a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico  

n.º 060/2016, marcado para o dia 05/01/2017, nos termos da decisão exarada nos autos do procedimento 
administrativo em epígrafe. 

 
Boa Vista (RR), 03 de janeiro de 2017. 

 
 

DIANE SOUZA DOS SANTOS 
SUBSECRETÁRIA DE COMPRAS 
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1ª e 2ª Varas de Família;
1ª e 2ª Varas de Fazenda Pública;
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis;
1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri e da Justiça Militar;
Vara de Execução Penal;
Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas;
Vara de Crimes contra Vulneráveis;
Vara de Penas e Medidas Alternativas;
1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais;
1ª Vara da Infância e da Juventude;
Vara da Justiça Itinerante.
1º Juizado de Violência Doméstica;
1º, 2º e 3º Juizados Especiais Cíveis;
Juizado Especial da Fazenda Pública;
Juizado Especial Criminal;
Turma Recursal.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

PORTARIA N.º 008, DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2017 
 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, EM EXERCÍCIO, 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, 
 

Considerando a decisão proferida no Processo nº 0008233-70.2016.8.23.8000 (SEI) 
 

RESOLVE: 
 

Conceder ao servidor VALDECIR CORREIA DE ARAÚJO, Assessor Jurídico, 18 (dezoito) dias de recesso 
forense, referente a 2015, no período de 30.01 a 16.02.2017.  
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA 
Secretário, em exercício 

 
 

PORTARIAS DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2017 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, EM EXERCÍCIO, 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, 
 
Considerando a decisão proferida no Processo nº 0008396-50.2016.8.23.8000 (SEI) 
 
RESOLVE: 
 
N.º 009 - Alterar a 2ª etapa das férias da servidora WILCIANE CHAVES DE SOUZA, Técnica Judiciária, 
referentes ao exercício de 2015, para serem usufruídas no período de 01 a 20.03.2017. 
 
N.º 010 - Conceder à servidora WILCIANE CHAVES DE SOUZA, Técnica Judiciária, a 2.ª etapa do recesso 
forense, referente a 2015, no período de 06 a 19.12.2016.  
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA 
Secretário, em exercício 

 
 

PORTARIA N.º 011, DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2017 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, EM EXERCÍCIO, 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, 
 
Considerando a decisão proferida no Processo nº 0008195-58.2016.8.23.8000 (SEI) 
 
RESOLVE: 
 
Suspender, no período de 18 a 25.11.2016, a 3.ª etapa das férias do servidor TARGINO CARVALHO 
PEIXOTO, Função Técnica Especializada, referentes ao exercício de 2015, anteriomente marcada para o 
período de 16.11 a 25.11.2015, devendo o saldo de 08 (oito) dias ser usufruído no período de 09 a 
16.01.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA 
Secretário, em exercício 
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PORTARIAS DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2017 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, EM EXERCÍCIO, 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 012 - Alterar a 1ª etapa das férias da servidora ELISSÂNGELA TELES PORTELA, Auxiliar 
Administrativo, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 29.03 a 07.04.2017. 
 
N.º 013 - Alterar a 1ª etapa das férias do servidor EDUARDO LEAL NÓBREGA, Técnico Judiciário, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 20 a 29.09.2017. 
 
N.º 014 - Alterar a 1ª etapa das férias do servidor MÁRCIO ANDRÉ DE SOUSA SOBRAL, Diretor de 
Secretaria, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 01 a 10.02.2017. 
 
N.º 015 - Alterar a 1ª etapa das férias do servidor LUAN DE ARAÚJO PINHO, Analista Judiciário - 
Especialidade: Contabilidade, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 11 a 
20.04.2017. 
 
N.º 016 - Alterar as férias do servidor RAUL DA ROCHA FREITAS NETO, Analista Judiciário - 
Especialidade: Análise de Sistemas, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos 
de 01 a 15.07.2017 e de 03 a 17.11.2017. 
 
N.º 017 - Alterar as férias do servidor PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS, Analista Judiciário - 
Especialidade: Análise de Sistemas, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas nos períodos 
de 05.06 a 04.07.2017. 
 
N.º 018 - Conceder ao servidor RENILSON SARAIVA FEITOSA, Técnico Judiciário, afastamento em virtude 
de falecimento de pessoa da família, no período de 01 a 08.01.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA 
Secretário, em exercício 
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Expediente de 03/01/2017 
 

EXTRATO DE CONTRATO  

Nº DO CONTRATO:  070/2016 Ref. ao PA nº 0001377-58.2016.6.23.8000 (SEI) 

OBJETO:  Aquisição de grupos geradores automotores. 

CONTRATADA  
(CNPJ):  Stemac S/A Grupo Geradores  CNPJ: n.º 92.753.268/0052-62 

COBERTURA 
ORÇAMENTÁRIA:  

Através do Programa de Trabalho de n.° 12.101.02.061.0003.2337 – TJRR, por 
meio do Elemento de Despesa de n.° 449052 - Equipamento e Material 
Permanente. 

NOTA DE EMPENHO:  1928/2016. 

VALOR GLOBAL:  R$ 694.110,00 ( seiscentos e noventa e quatro mil, cento e dez reais). 

FUNDAMENTAÇÃO:  Leis n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02 

PRAZO:  Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da sua 
assinatura, ressalvados os períodos de garantia. 

DATA:   Boa Vista, 30 de Dezembro de 2016. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Nº DO CONTRATO:  071/2016 Ref. ao PA nº 0003947-49.2016.8.23.8000 (SEI) 

OBJETO:  Aquisição de veículo misto tipo caminhonete 

CONTRATADA 
(CNPJ):  

ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP  CNPJ: n.º 
34.798.934/0001-32 

COBERTURA 
ORÇAMENTÁRIA:  

Através do Programa de Trabalho de n.° 12.601.02.061.0003.2124- 
operacionalização do FUNDEJURR, por meio do Elemento de Despesa de n.° 

�4.4.90.52.52, referente a “Veículos de Tração Mecânica” . 

NOTA DE EMPENHO:  1885/2016. 

VALOR GLOBAL:  R$ 813.696,00 (oitocentos e treze mil, seiscentos e noventa e seis reais). 

FUNDAMENTAÇÃO:  Leis n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02  

PRAZO:  Este Contrato vigorará pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da 
sua assinatura, ressalvados os períodos de garantia. 

DATA:  Boa Vista, 30 de Dezembro de 2016. 

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO  

Nº DO SEI: Ref. ao PA nº 0002627-29.2016.6.23.8000 (SEI) 

OBJETO: aquisição de material permanente - Tablets . 

CONTRATADA 
(NOME, CNPJ/CPF): MICROSENS- LTDA  CNPJ:  78.126.950/0003-16 

PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO 
REALIZADO: 

Sistema de Registro de Preços  
Pregão Eletrônico N°002/2016   ARP Nº 52/2016   

NOTA DE EMPENHO: 1923/2016 

SICOJURR - 00055184

X
or

gt
m

oV
B

O
uy

C
5c

dg
oB

pj
m

5B
jL

8=
D

ep
ar

ta
m

en
to

 -
 A

dm
in

is
tr

aç
ão

 / 
D

ire
to

ria
 -

 G
er

al

Boa Vista, 4 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5891 16/37



VALOR :  R$ 88.128,00 (Oitenta e Oito Mil, Cento e Vinte e Oito Reais). 

DATA DE EMISSÃO:  29/12/2016 

ESPECIFICAÇÃO da 
NE: 

Aquisição de 68 Tablets - Marca Sansung, modelo Galaxy tab A SM- P 355M. 
PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do empenho, 
conforme proposta da empresa. 

 
 

 T E R M O 

Portaria nº 001, de 02 de Janeiro de 2017. 

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA  ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Nº 049/2016. 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67 c/c 116, todos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a celebração do 
Contrato nº 049/2016 , firmado com a empresa Editora Boa Vista Ltda-EPP , no qual tem por objeto  a 
prestação de serviço de publicação de editais de licitação, editais de citação/intimação e outros expedientes 
do Poder Judiciário do Estado de Roraima através de jornal de grande circulação no Estado de Roraima - 
SEI nº. 0003509-88.2016.6.23.8000. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Designar a servidora CLEUNIRA  APARECIDA DE OLIVEIRA PINHEIRO , matrícula nº 3011684, 
para exercer a função de fiscal do Contrato em epígrafe; 

Art. 2º – Designar a servidora SHYRLEY FERRAZ MEIRA , matrícula nº 3011078, para exercer a função de 
fiscal substituto, nas ausências e impedimentos do titular; 

Art. 3º -  O fiscal do Contrato deve cumprir nos termos da lei 8.666/93 do art. 67, que determina o 
acompanhamento e fiscalização por um representante da administração pública. 

 
Boa Vista,03 de Janeiro de 2017. 
 

Bruno Furman 
Secretário de Gestão Administrativa 

 

 

 
 T E R M O 

Portaria nº 002, de 03 de Janeiro de 2017. 

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E  FISCALIZAÇÃO DA NOTA DE 
EMPENHO N.º 1923/2016.  

O SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67 c/c 116, todos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e ajuste realizado com a 
empresa MICROSENS LTDA, no qual tem por objeto a aquisição de material permanente - Tablets - SEI nº. 
0002627-29.2016.6.23.8000. 

RESOLVE: 

SICOJURR - 00055184
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Art. 1º  – Designar o servidor FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRAGA , matrícula nº 3011474, para 
exercer a função de fiscal titular. 

Art. 2º  – Designar o servidor HARISSON DOUGLAS AGUIAR DA SILVA , matrícula nº 3010302, para 
exercer a função de fiscal substituto, nas ausências e impedimentos do titular. 

Art. 3º  - O fiscal deve cumprir nos termos da lei 8.666/93 do art. 67, que determina o acompanhamento e 
fiscalização por um representante da administração pública. 

Bruno Furman 
Secretário de Gestão Administrativa 

 

 

 

D E C I S Ã O   
 

TERMO DE INSTITUIÇÃO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA  AQUISIÇÃO DE LIVROS  
IMPRESSOS 
   
 SEI nº 0006271-12.2016.8.23.8000 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , no uso de suas atribuições legais, e considerando a 

necessidade de contratação de empresa para aquisição anual de livros impressos pertencentes ao Poder 

Judiciário do Estado de Roraima, referente ao SEI 0006271-12.2016.8.23.8000. 

RESOLVE: 

Art. 1º  – Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação, conforme abaixo: 

Integrante Demandante: MARYLUCI DE FREITAS MELO , matrícula 3011134 

Integrante Técnico: MADRICE PEREIRA DA CUNHA , matrícula 3011730 

Integrante Administrativo: ELANO LOUREIRO SANTOS , matrícula 3011649 

Integrante Contratual: RAFAEL INÁCIO CAVALCANTE , matrícula 3011737 

Art. 2º  – Publique-se. 

Art. 3º  – Remeta-se o feito aos integrantes para providências quanto a elaboração de ETP. 

 

Boa Vista,03 de Janeiro de 2017. 
Bruno Furman 

Secretário de Gestão Administrativa 
 
 

ERRATA 
 
No extrato de contrato nº 063/2016 ref. ao PA nº  0007588-45.2016.8.23.8000, publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico ANO XX – EDIÇÃO 5889, páginas12 e13  em 02 de janeiro de 2017: 
 
Onde lê-se:  “(0006918-07.2016.8.23.8000)”,  
Leia-se:  “(0007588-45.2016.8.23.8000).” 
 
 
Boa Vista, 03 de Janeiro de 2017. 
 

Bruno Furman 
Secretário de Gestão Administrativa 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Portaria nº 001, de 03 de janeiro de 2017

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Nº 070/2016. 

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais, considerando
o disposto no art. 25, caput da Lei nº. 8.666/1993, e ajuste realizado com a Empresa STMAC SA GRUPOS
GERADORES, referente ao Contrato nº 070/2016 – SEI nº 0001377-58.2016.6.23.8000
RESOLVE:
Art. 1º –  Designar  o servidor FERNANDO NÓBREGA MEDEIROS, Matrícula nº 3010660, para exercer a
função de fiscal do Contrato em epígrafe;
Art. 2º – Designar o servidor, SILVIO SOARES DE MORAES, matrícula nº 3011477, para exercer a função
de fiscal substituto do contrato em epígrafe. 

Publique-se e registre-se.

Boa Vista/RR, 03 de janeiro de 2017

Gláucia da Cruz Jorge 
Secretária de Infraestrutura e Logística 

Em exercício  

Portaria SIL nº 002, de 03 de janeiro de 2017.

DESIGNAÇÃO  DE  MOTORISTAS  EM  SISTEMA  DE  RODÍZIO  SEME STRAL  (FÓRUM  CRIMINAL
MINISTRO EVANDRO LINS E SILVA) PARA PERCEPÇÃO DE GR ATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE -
SEI - 0000044-69.2017.8.23.8000

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA , no uso de suas atribuições legais, 
Considerando o disposto na Resolução nº 49, de 31.10.2014, publicada no DJE nº 5384, de 01.11.2014,
que regulamenta a concessão de Gratificação de Produtividade (GP) no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Roraima;
Considerando o disposto nos Artigos 1º e 2º da Portaria nº 1452, de 23.10.2014, publicada no DJE nº 5380,
de 24.10.2014.
Considerando o disposto na Decisão da Presidência desta Corte, publicada no DJE 5778 de 11/07/2016 (fl.
34).
RESOLVE:
Art. 1º  - Conceder Gratificação de Produtividade, no importe de 30% (trinta por cento) do vencimento inicial
dos cargos TJ/NM, ao servidor  Reginaldo Rosendo  - Mat. 3011092, lotado no  Setor de Logística, no
período de 01/01/2017 a 30/06/2017. 

Publique-se e registre-se.
Boa Vista/RR 03 de janeiro de 2017

Gláucia da Cruz Jorge
                     Secretária de Infraestrutura e Logística 

                                                                          Em exercício
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SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Expediente de 03/01/2017.

Portaria nº 001, de 03 de janeiro de 2017.

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA NOTA DE

EMPENHO N.° 153/2016

O SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o

disposto no Portal do Simplificar, instituído pela Resolução n.° 29/2015, de 08 de outubro de 2015, DJE

5604 de 10/10/2015, e, ajustes realizados com a empresa DRIVE A INFORMÁTICA LDTA,  referente a

aquisição de Switch, conforme Nota  de Empenho n.°  153/2016,  constante  nos autos  do Procedimento

Administrativo n.° 0007586-75.2016.8.23.8000.

RESOLVE:

Art.  1.º  –  Designar  o  servidor  FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRAGA,  matricula  3011474,

Analista Judiciário - TI / Subsecretário, lotado na Subsecretaria de Apoio à Gestão de TIC, para exercer a

função de fiscal da nota de empenho em epígrafe.

Art.  2.º  –  Designar  o  servidor  HARISSON  DOUGLAS  AGUIAR  DA  SILVA,  matricula  3010302,

Técnico Judiciário / Chefe de Setor, lotado no Setor de Aquisição e Contratos de TI, para exercer a função

de fiscal substituto, nas ausências e impedimentos do titular.

Art. 3.º – O Fiscal e o Fiscal Substituto devem cumprir o disposto no Portal do Simplificar – Gestão de

Contratos, que define as atribuições do gestor e do fiscal da nota de empenho.

Publique-se.

Boa Vista/RR, 03 de janeiro de 2017.

Francisco Braga
Secretário de Tecnologia da Informação

em exercício
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
002960-AM-N: 001

005559-AM-N: 002

000153-RR-B: 011

000787-RR-N: 009

000911-RR-N: 008

000966-RR-N: 010

001014-RR-N: 012

001193-RR-N: 008

001546-RR-N: 013

Publicação de Matérias

4ª Vara Cível
Expediente de 03/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jarbas Lacerda de Miranda

PROMOTOR(A):
Zedequias de Oliveira Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Maria do Perpétuo Socorro de Lima Guerra Azevedo

Monitória
001 - 0078815-29.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.078815-9
Autor: Mercantil Nova Era Ltda
Réu: Jr Simão

Sentença: Desta forma, em face do exposto, com fundamento no art.
487, II, c/c os artigos 771, Parágrafo único, 924, V e 925, do novo
Código de Processo Civil e o disposto nas Súmulas 150 do STF e 504
do STJ, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, em
razão de ter transcorrido o prazo da prescrição intercorrente de cinco
anos, com a omissão da parte litigante interessada no andamento do
feito instaurado. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas
processuais, na forma da lei. Condeno o advogado da parte autora em
perda de vista dos autos fora de cartório, nos termos do artigo 234 do
Novo CPC, uma vez que permaneceu com o processo em carga por
mais de oito anos e, mesmo intimado pessoalmente para devolvê-lo (fl.
133 dos presentes autos e fls. 2-10 do processo de restauração),
demorou mais de 5 anos para devolvê-los, tendo frustrado a diligência
de busca e apreensão de autos, ao informar que processo não se
encontrava em seu poder (fl. 08 do procedimento de restauração).
Expeça-se guia de levantamento referente às diligências depositadas e
não utilizadas, caso tenha, em favor do depositante e ou seu procurador,
se tiver poderes específicos para receber e dar quitação (art. 105,
NCPC). Libere-se eventual penhora ou restrição existente nos autos.
Certifique-se o cartório o trânsito em julgado desta decisão. Encaminhe-
se para a contadoria para cálculo das custas. Após, intime-se a parte
para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se à OAB -
Seccional do Amazonas e Seccional de Roraima, para a comunicação
do ato faltoso do advogado Epitácio da Silva, OAB AM 2960 (art. 234,
NCPC), que permaneceu com os autos em carga por mais de oito anos
e, mesmo intimado pessoalmente para devolver o processo (fl. 133 dos
presentes autos e fls. 2-10 dos autos de restauração), demorou mais de
5 anos para devolvê-los, tendo frustrado a diligência de  busca e
apreensão de autos, ao informar que o processo não se encontrava em
seu poder (fl. 08 dos autoss de restauração), além de não ter sido
diligente no andamento processual. Deve constar ainda que, devido à
conduta acima especificada, o advogado perderá o direito de vistas dos
autos fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do
salário mínimo, a ser aplicada pela OAB, nos termos do artigo 234, §§ 2º
e 3º do NCPC. Vale registrar ainda que tal conduta trouxe prejuízos ao
Judiciário que ficou impossibilitado de digitalizar o processo. O
documento deverá ser enviado com a cópia integral do processo.
Cumpridas as formalidades, dê-se baixa e arquive-se. Na hipótese de
não pagamento das custas, extraia-se Certidão de Divida Ativa e a
encaminhe ao Departamento de Planejamento e Finanças - Seção de

Arrecadação FUNDEJURR do Tribunal de Justiça. Por oportuno, nos
termos do inciso XIV¹ do Artigo 93 da Constituição Federal, com a
redação determinada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, delego
aos servidores do Cartório desta Vara a prática de atos de mero
expediente neste processo, sem caráter decisório, objetivando a rápida
solução da demanda e finalização da prestação jurisdicional, ainda que
isso importe em outros atos de caráter conciliatório, administrativo e
executório, que deverão ser reduzidos a termo ou lavrada a respectiva
certidão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Boa
Vista/RR, 14 de dezembro de 2016. Jarbas Lacerda de Miranda Juiz de
Direito Titular da 4ª Vara Cível.
Advogado(a): Epitácio da Silva Almeida

Vara Entorp e Organi
Expediente de 03/01/2017

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):

Wendlaine Berto Raposo

Proced. Esp. Lei Antitox.
002 - 0015032-43.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015032-1
Réu: Marcos Alexandre Velasquez Hernandez e outros.
 DECISÃO

1.	Trata-se de pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva
formulado a favor dos réus.
2.	O representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 247/250 e
262 pelo não acolhimento do pedido.
3.	É o breve relatório. Decido:
(...)
10.	Verifico que a instrução processual está finalizada, ademais, ainda
persiste o motivo ensejador da preventiva, qual seja, para garantia da
ordem pública.
11.	Portanto, verifico que a ação penal tem andamento regular em
conformidade com o procedimento especial da Lei n.º 11.343/2006, não
havendo justificativa para a alegação de excesso de prazo na formação
da culpa ou qualquer irregularidade em relação à instrução, suficiente a
dar ensejo ao relaxamento da prisão.
12.	Entendo ainda que, neste momento, seria desproporcional e
inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida, pois as
circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade
dos réus é capaz de assegurar a aplicação da lei penal.
13.	Pelo exposto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão/revogação
da prisão preventiva.
14.	Considerando a declaração de encerramento da instrução à fl. 260,
vista às partes para apresentação de Alegações Finais.
Boa Vista/RR, 03 de janeiro de 2017.

Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Respondendo pela Vara
Advogado(a): Eduardo de Souza Rodrigues

2ª Vara Criminal
Expediente de 02/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Rodrigo Cardoso Furlan

PROMOTOR(A):
Cláudia Corrêa Parente

Ilaine Aparecida Pagliarini
ESCRIVÃO(Ã):

Eliane de Albuquerque Cavalcanti Oliveira
Marcos Antonio Demezio dos Santos

Ação Penal - Ordinário
003 - 0005777-61.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005777-3
Réu: Willian Vieira Cardoso
 SENTENÇA
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O Ministério Público do Estado de Roraima, por intermédio da sua
Promotora de Justiça, ofereceu denúncia contra WILLIAN VIEIRA
CARDOSO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 157,
§2º, incisos I e II e §3º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
pois no dia 23 de março de 2016, por volta das 18h00min, na companhia
de um indivíduo identificado como BRUNO, anunciou assalto no
Mercantil Três Irmãos, situado na Rua Mestre Albano, nº 4063, bairro
Cambará, nesta Capital, empregando violência contra a vítima PEDRO
DOS SANTOS COSTA, sendo que o intento criminoso somente não se
consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.
A denúncia foi recebida em 15/04/2016 (f. 40). Regularmente citado o
Réu apresentou resposta à acusação por negativa geral e arrolou as
mesmas testemunhas indicadas na inicial acusatória (fls. 46/47). Na
audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas PEDRO
DOS SANTOS COSTA, CLAUDIOMAR CARNEIRO DA SILVA e MARIA
DO SOCORRO DA COSTA, bem como a testemunha de acusação
RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA (cf. fls 58/61).
O acusado foi interrogado em seguida (f. 62). O laudo de exame pericial
realizado na arma  de fogo e munições apreendidas foi juntado às fls.
65/68 e o de integridade física da vítima PEDRO DOS SANTOS COSTA
às fls. 72. A certidão de antecedentes criminais revelou que o acusado é
tecnicamente primário (f. 39).
Em alegações finais, a DD. Representante do Ministério Público
sustentou a condenação no crime do artigo 157, §2º, incisos I e II, do
Código Penal na forma tentada, com o reconhecimento do concurso
formal de crimes (CP, art. 70), tendo em vista que a conduta do acusado
atingiu o bem jurídico de três vítimas. Por fim, requereu o afastamento
da circunstância qualificadora do § 3º, porquanto o exame pericial
realizado na vítima não revelou a existência de lesões corporais graves
(fls. 74/79).
A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado ou, para o
caso de condenação, o  reconhecimento da causa de diminuição de
pena consubstanciada na tentativa, bem como das atenuantes da
confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 65, incisos I e III,
"d"), com a aplicação da pena no mínimo legal.
É o relatório. Decido.
A autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovadas nos
autos de inquérito policial, mediante a prisão em flagrante, o relatório e
boletim de ocorrência policial (fls. 15 e 16), o auto de apresentação e
apreensão (f. 17), bem como diante dos depoimentos da vítima e
testemunhas, tanto em Juízo como na fase inquisitorial. No entanto, as
provas da prática do fato-crime avigoraram ainda mais contundentes
diante da confissão do próprio réu, como vemos a seguir:
"Que essa acusação é verdadeira; Que aconteceu no dia 23 no final da
tarde; Que eu tinha fugido da cadeia; Que eu topei com o 'Bruno' lá e
nós fomos; Que eu conheci ele lá nesse dia; Que ele sabia que eu
estava foragido; Que o 'Bruno' me chamou e sabia que eu estava
foragido Que conheci o 'Bruno' no dia do fato Que a arma era minha;
Que eu comprei na Guiana; Que acho que ela saiu por R$ 700,00; Que o
Bruno que escolheu o local; Que ele já tinha passado por lá; Que nós
chegamos lá de moto; Que eu não sei de quem era; Que o 'Bruno'
estava com a moto; Que a moto era do 'Bruno' e eu não sei de onde veio
e a arma era minha; Que eu estava pilotando; Que nós chegamos e ele
desceu; Que parece que ficou com medo porque tinha uma mesa no
meio da porta; Que eu peguei e desci; Que fui lá pegar o velho; Que
cheguei lá e o velho me segurou; Que o 'Bruno' pediu para o velho me
soltar; Que o 'Bruno' deu umas três coronhadas a arma foi para debaixo
do freezer; Que o 'Bruno' foi embora; Que quem estava com a arma
quando a gente chegou lá era o 'Bruno'; Que eu consegui pegar a arma;
Que foi na hora que o pessoal começou a sair da casa porque
escutaram o velho gritando; Que eu dei uns três tiros lá só para espantar
o pessoal e não chegar perto; Que eu vi eles saindo; Que eu dei com
essa intenção de espantar; Que eu dei três tiros; Que o pessoal me
segurou e chamaram a Ronda; Que ninguém me bateu; Que foi o velho
que segurou meu short que rasgou; Que tentaram me agredir mas o
policial não deixou; Que chegou logo a viatura" (Interrogatório do Réu
WILLIAN VIEIRA CARDOSO, f. 62).
A confissão do acusado encontra-se em consonância com as demais
provas colhidas na fase investigativa e durante a instrução processual,
sobretudo nos depoimentos das vítimas e da testemunha RAIMUNDO
NONATO GOMES, dos quais se infere que o acusado na companhia de
outro indivíduo identificado como BRUNO, tentou assaltar o comércio
"Três Irmãos", não conseguindo concluir o intento criminoso por conta da
reação da vítima PEDRO DOS SANTOS COSTA que contou com o
apoio do seu cunhado e um vizinho para deter o criminoso, circunstância
que impõe o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo único
do art. 14 do Código Penal.
Consta ainda dos seus depoimentos que o acusado efetuou três
disparos de arma de fogo, um atingindo uma coluna, o outro uma parede
e o último em direção ao quintal. Tais alegações encontram-se em
harmônia com o depoimento do próprio acusado que disse em juízo ter
efetuado os disparos com o intuito de intimidar Pedro, sua irmã e seu
cunhado.

Cabe ressaltar que PEDRO DOS SANTOS COSTA foi brutalmente
agredido pelo acusado, com coronhadas na cabeça, que resultaram em
ferimentos graves e bastante perda de sangue, sendo inclusive
conduzido ao hospital para o atendimento necessário.
Em que pese o comparsa do acusado não ter sido localizado, o
reconhecimento das causas de aumento do concurso de agentes e
emprego de arma é medida que se impõe, pois o próprio acusado
confessou que foi chamado por Bruno para praticar o assalto. Ademais,
o Laudo pericial de fls. 65/68 revelou a potencialidade da arma de fogo
utilizada pelos criminosos, concluindo que "a arma se mostrou eficiente
para produzir tiros, podendo os projéteis por ela expelidos causar lesões
perfurocontusas".
Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE
CELULAR DA VÍTIMA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE
ARMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE
AO CONCURSO DE PESSOAS. COMPARSA NÃO IDENTIFICADO.
IRRELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a
causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as
provas carreadas aos autos demonstram que o crime foi praticado por
02 (dois) indivíduos, sendo irrelevante o fato de o comparsa do réu não
ter sido identificado e condenado (). (TJDF. APR 20141310011534 DF
0001119-85.2014.8.07.0017. Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI. 2ª
Turma Criminal. j. 06/11/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE
ARMA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS - NEGATIVA DE
AUTORIA -  ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA -
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA
VÍTIMA (CRUCIAL EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO) E DAS
TESTEMUNHAS - DECOTE DAS MAJORANTES - INVIABILIDADE -
ARMA NÃO APREENDIDA NEM PERICIADA E COMPARSA NÃO
IDENTIFICADO - IRRELEVÂNCIA. Comprovadas a autoria e a
materialidade do crime, é impossível absolver o acusado. Se o roubo foi
cometido por duas pessoas, em conluio e com divisão de tarefas, bem
como com a utilização de faca, é inviável o decote das causas de
aumento da pena, ainda que a arma não tenha sido apreendida e
periciada, bem como o comparsa não identificado. (TJMG. APR
10172050018552001. j. 22/01/2016)
O exame pericial realizado na vítima (f. 72) constatou ofensas a
integridade física e a saúde de Pedro, mas concluiu que as lesões não
poderiam ser classificadas como graves, o que afasta a incidência da
primeira parte do § 3º do art. 157, do Código Penal.
Por derradeiro, não obstante as ponderações feitas pelo Parquet nos
memoriais finais, compreendo que não se trata de concurso formal,
porquanto o acusado e seu comparsa visavam a subtração de um único
patrimônio, qual seja: do Mercantil "Três Irmãos". A jurisprudência dos
Tribunais Superiores reconhece o concurso formal no delito de roubo
quando há lesão a patrimônios distintos, o que não é o caso dos autos,
em que pese a violência e ameaças terem sido perpetradas contra mais
de uma pessoa.
Com efeito, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o Réu
WILLIAN VIEIRA CARDOSO como incurso nas penas do artigo 157, §2º,
incisos I e II, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo
diploma legislativo.
Passo a dosar a pena.
As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, sendo ele
apontado pela vítima e testemunhas como o principal agente criminoso,
além de ter praticado o crime após fugir da cadeia em decorrência de
prisão anterior também pela prática de crime contra o patrimônio,
conforme revelado em seu interrogatório.
O fato é grave, de elevada reprovação social, em especial considerando
o perigo concreto de causar lesão à vítima. Há registro de antecedentes
criminais, mas o réu é tecnicamente primário. O motivo do crime foi o de
obter recursos ilícitos em prejuízo ao patrimônio alheio. Poucos
elementos foram produzidos acerca da personalidade e conduta social
do acusado.
As circunstâncias em que ocorreram encontram-se relatadas nos autos e
merecem maior reprovação, porquanto o acusado efetuou três disparos
de arma de fogo, sendo dois deles em direção a Maria do Socorro da
Costa e Claudiomar Carneiro da Silva. A vítima não concorreu para a
ocorrência do fato.
As consequências foram reprováveis, devido as lesões causadas na
vítima Pedro dos Santos Costa. Assim sendo, fixo a pena base em 5
(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no valor de 1/30 avos, do salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Não existem circunstâncias agravantes, mas com relação as atenuantes
da confissão espontânea e menoridade relativa, previstas no artigo 65,
incisos I e III, alínea "d", do Código Penal, diminuo a pena em 1/6,
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alterando-a para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Com relação as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º
do artigo 157 do Código penal (emprego de arma e concurso de
agentes), aplico o patamar máximo de ½ (metade). No entanto,
concorrendo a causa de diminuição de pena prevista no inciso II do
artigo 14 do Código Penal, consistente no crime tentado, diminuo a pena
em 1/3, fixando-a como definitiva em 4 (quatro) anos e o (oito) meses de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 avos
do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime
inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código
Penal.
Deixo de proceder a detração da pena, pois não haverá alteração do
regime de cumprimento.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto
ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
Considerando-se que as circunstâncias do crime foram graves no plano
fático concreto, tendo em vista que o delito foi praticado com o emprego
de arma de fogo e em concurso de pessoas, tanto que para a espécie
em questão essas situações são alçadas pelo legislador como causas
de aumento de pena, bem como o crime praticado é punido com pena
superior a quatro anos, indefiro o benefício de recorrer em liberdade, a
fim de garantir a ordem pública (CPP, arts. 312 c/c 313, I).
Expeça-se Guia de Execução Provisória.
Com o trânsito em julgado: a) Oficie-se ao TRE-RR, para os fins do
artigo 15, III, da Constituição Federal de 1988, bem como ao Instituto de
Identificação Odílio Cruz (IIOC-RR), para as anotações de praxe; b)
expeça-se guia para execução definitiva; c) encaminhem-se os autos à
Contadoria Judicial, para calcular a pena de multa. Com o retorno,
intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo
sem a comprovação do pagamento, oficie-se para fins de inscrição na
dívida ativa; d) certifique-se o cartório se existem objetos ainda não
destinados vinculados ao processo.
Dispenso o réu do pagamento das custas processuais, diante das
informações constantes dos autos acerca da sua capacidade
econômico-financeira.
P. R. I.
Boa Vista-RR, 31/12/2016.

Juiz Rodrigo Furlan
Titular da 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0014042-57.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.014042-8
Réu: Marcos André dos Passos Nery
 SENTENÇA

	Segundo se depreende da denúncia, no dia 18 de setembro de 2013,
por volta das 10h, na Avendida Getúlio Vargas, próximo ao
Supermercado DB,  nesta  Cap i ta l ,  o  denunc iado,  l i v re  e
conscientemente, subtraiu para si a quantia de R$ 144,00 (cento e
quarenta e quatro reais, que estava dentro do veículo da vítima
ALEXANDRE DIAS DA SILVA. Assim agindo foi denunciado por
infringência ao artigo 155, caput, do Código Penal.

	A denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2013 (fls. 42/43), sendo
apresentada a resposta à acusação às fls. 64. As folhas de
antecedentes criminais foram juntadas aos autos (fls. 44/45, 77/78 e
152/153). Os laudos de apreensão e restituição foram juntados às fls.
23/24. Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas de
acusação (f. 97, 107 e 138) e o interrogatório não foi efetivado diante da
decretação da revelia do réu (f. 84), tendo as partes se manifestado em
alegações finais  (fls. 156/159 e 161/162).

	É o relatório. Decido.

	Estamos diante do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal,
que estabelece: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena  reclusão, de um a quatro anos, e multa".

	No caso dos autos a materialidade do delito encontra-se provada,
conforme provas materiais juntadas às fls. 23/24 (autos de apreensão e
restituição). A autoria também foi comprovada, pois afirma o policial
CRISTÓVÃO DA SILVA FILHO, às fls. 158, que abordou o réu quando
corria pela via pública, em frente ao Hotel Aipana, tendo em seu poder o
valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro) reais, tendo a vítima
chegado ao local e informado que autorizou o réu a guardar seu carro
próximo ao Supermercado DB, porém este furtou o dinheiro que
encontrava-se em sua carteira, no interior do veículo.
	Referido depoimento foi confirmado pela esposa da vítima LINDALVA
MARQUES SANTOS (f. 107), nos seguintes termos: "Que seu esposo
deixou a carteira no carro, entrando depois na loja, acompanhando-a;

Que aantes de entrarem no estabelecimento o réu pediu para olhar o
carro, sendo autorizado por seu marido; Que ele fechou porém não
trancou e entrou na loja; Que após verificar o preço dos óculos que iria
comprar foi ao veículo buscar sua carteira, mas notou que faltava o
dinheiro (). Que perguntou ao réu se havia pego o dinheiro e respondeu
negativamente, porém, em seguida saiu correndo tendo Alexandre o
perseguido...".

	A testemunha LUCÉLIA MARQUES SANTOS (f. 138) que se encontrava
no local do ocorrido com a vítima e sua esposa, confirmou a ocorrência
dos fatos, bem como que o réu foi o autor do furto, tendo se evadido do
local quando confrontado pela vítima sobre o dinheiro. O acusado
confessou o crime apenas na fase policial (f. 10), não sendo possível a
confirmação da confissão em juízo, já que fora decretada a sua revelia
às fls. 84.

Com efeito, diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva,
julgo procedente a denúncia e condeno o réu MARCOS ANDRÉ DOS
PASSOS NERY, nas penas do artigo 155, §4o, inciso I, do Código
Penal.

	As circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao réu. O
dolo foi direto, tendo agido em desrespeito a confiança depositada pela
vítima. Sua conduta social não é boa, pois tem antecedente constante
de sua folha criminal. O motivo do crime foi o de obter recursos ilícitos
em prejuízo ao patrimônio alheio. As circunstâncias foram normais ao
delito, não tendo a vítima contribuído para a sua ocorrência. As
consequências financeiras não ocorreram diante da restituição dos
objetos à vítima.

	Nesse contexto, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão, tornando-a definitiva, na falta de outras circunstâncias e
causas especiais de aumento ou diminuição. Fixo a pena de multa em
10 dias, cada dia equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente
ao tempo do fato, em observância ao disposto no artigo 60 do Código
Penal. Na forma do artigo 33, §2º, c, do Código Penal, fixo o regime
aberto para o cumprimento inicial da pena.

Considerando o quantum da pena aplicada e o fato do réu preencher os
requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços a entidades públicas e limitação de fim de semana, a serem
implementadas pela VEPEMA (CP, arts. 43, IV c/c 44, § 2º).

	Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, tendo em
vista a necessidade de aplicação da lei penal.

	Após a captura do sentenciado, expeça-se a Guia de Execução Penal e
encaminhe-a à VEPEMA; intimando-o na forma do artigo 50 do CP para
recolhimento da multa e lançando seu nome no rol dos culpados.

	Informe-se a condenação para registro junto aos órgãos de identificação
e ao TRE.

	P.R.I.

Boa Vista, em 31 de dezembro de 2016.

Juiz Rodrigo Furlan
Titular da 2ª. Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0018197-06.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.018197-6
Réu: Adriano Rarris da Cruz
 SENTENÇA

	Segundo se depreende da denúncia, no dia 05 de novembro de 2013,
por volta das 11h, o réu adentrou na residência da vítima LEILA MARCIA
GHEDIN, localizada na Rua São Cristóvão, n. 283, bairro Cinturão
Verde, em Boa Vista e, mediante arrombamento, furtou um notebook,
uma TV LCD, um DVD, uma máquina fotográfica e um tablet, sendo
seguido até sua residência por uma pessoa que chamou a polícia, a qual
compareceu ao endereço indicado e localizou os equipamentos. Assim
agindo foi denunciado por infringência ao artigo 155, §4o, inciso I, do
Código Penal.
	A denúncia foi recebida em 20 de novembro de 2013 (fls. 50/51), sendo
apresentada a resposta à acusação às fls. 64. As folhas de
antecedentes criminais foram juntadas aos autos (fls. 58/61, 99/101 e
137/140). Laudo de exame de local foi juntado às fls. 70/73. Na
audiência de instrução foram ouvidas a vítima (f. 108), uma testemunha
de acusação (f. 134) e interrogado o acusado (f. 133), tendo as partes se
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manifestado em alegações finais (fls. 159/162 e 164/168).
	É o relatório. Decido.

	Estamos diante do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código
Penal, que estabelece: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia
móvel: Pena  reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 4º - A pena é de
reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa".
	No caso dos autos a materialidade do delito encontra-se provada, bem
como a qualificadora do arrombamento, conforme provas materiais
juntadas às fls. 16 e 17 (autos de apreensão e restituição) e fls. 70/73
(laudo de exame de local). A autoria também foi comprovada, pois a
polícia foi chamada ao local por populares que viram o  réu se evadindo
com os produtos do crime e levando-os à sua residência.

	Nesse sentido, se destaca o depoimento do policial GLEIDSON DA
SILVA PEREIRA (f. 134): "Que foram acionados por populares que
observaram o réu trafegando em via públicaa, em uma bicicleta, com os
equipamentos apreendidos, dirigindo-se para a residência do mesmo.
Atestou que o réu já é bastante conhecido da população daquela
localidade. Informou que todo o material eletrônico apreendido foi
encontrado na casa do réu...".
	A vítima LEILA MÁRCIA GENDHI (f. 108) reconheceu os produtos
apreendidos como sendo de sua propriedade, afirmando ainda que
foram furtados mediante arrombamento da porta da cozinha: "Que
reconheceu os objetos que lhe foram apresentados como sendo de sua
propriedade. Que além dos objetos apreendidos pela polícia, depois que
chegou em casa sentiu falta de uma caixa de fotografias, um aparelho
pequeno de som e um HD externo, avaliados aproximadamente em R$
400,00 (quatrocentos reais). Que sua casa possui portão e cerca
elétrica, sendo que, quando chegou em casa notou que o portão estava
afastado do trilho e fora do eixo e que a porta da cozinha estava
arrombada...".
O acusado não confessou o crime, porém, sua versão, de ter comprado
os objetos de terceira pessoa, não encontra respaldo em nenhuma prova
produzida no processo. Com efeito, julgo procedente a denúncia e
condeno o réu ADRIANO RARRIS DA CRUZ, nas penas do artigo 155,
§4o, inciso I, do Código Penal.
	As circunstâncias judiciais em sua maioria não favorecem o réu. O dolo
foi direto, tendo agido com conhecimento de procedimentos para
conseguir furtar os objetos da residência da vítima. Sua conduta social
não é boa e sua personalidade é voltada para a prática de crimes, em
especial contra o patrimônio, conforme os antecedentes constantes de
sua folha criminal. O motivo do crime foi o de obter recursos ilícitos em
prejuízo ao patrimônio alheio. As circunstâncias foram normais ao delito
e as consequências financeiras foram minimizadas com a restituição dos
objetos à vítima. Nesse contexto, fixo a pena base em 03 (três) anos e
06 (seis) meses de reclusão.
	Considerando a presença da circunstância agravante da reincidência,
por condenação em crime de roubo qualificado (CP, art. 157, §2o, inciso
I), sentença transitada em julgado em 04 de novembro de 2009,
aumento a pena para 4 (quatro) anos de reclusão, torno-a definitiva na
falta de outras circunstâncias. Fixo a pena pecuniária inicialmente em 16
(dezesseis) e com a agravante em 20 (vinte) dias-multa, cada dia
equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
observando o que dispõe o artigo 60 do Código Penal.
Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício da substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Pelo mesmo
motivo e diante das circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime
semiaberto para cumprimento da sanção imposta (CP, art. 33, §3º) e
deixo de aplicar a detração pois não haverá alteração do regime.

O réu poderá recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver
preso. Com o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução e
encaminhe-se à VEP; intime-se na forma do artigo 50 do CP para
pagamento da multa; lance-se o nome do réu no rol dos culpados e
informe-se a condenação para registro nos órgãos de identificação e
TRE.
P.R.I.
Boa Vista, em 31 de dezembro de 2016.

Juiz Rodrigo Furlan
Titular da 2ª. Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

3ª Vara Criminal
Expediente de 03/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Marcelo Mazur

PROMOTOR(A):
Hevandro Cerutti

Ricardo Fontanella
Ulisses Moroni Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Flávia Abrão Garcia Magalhães

Ação Penal - Ordinário
006 - 0014770-64.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.014770-2
Réu: André Carneiro de Oliveira e outros.
 I. Diante da certidão retro, considerando a tempestividade do Recurso
de Apelação do Réu (artigo 593, do Código de Processo Penal), recebo-
o.
II. Ao TJRR
Em, 29/12/2016
 LANA LEITÃO MARTINS Juíza de Direito Respondendo pela  3ª Vara
Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0017538-89.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017538-5
Réu: Jose Eduardo Mazzoni e outros.
 Designe-se, com urgência, data para audiência de instrução e
julgamento.
Intimações necessárias.
Ciência ao MP e DPE.
Em, 02/01/2017
 LANA LEITÃO MARTINS Juíza de Direito Respondendo pela  3ª Vara
Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Expediente de 03/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Elvo Pigari Junior

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

Cumprimento de Sentença
008 - 0019155-84.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019155-6
Executado: Raimunda Francisca de Macedo
Executado: João Rufino Souza Paiva
 DESPACHO

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para juntar cópia do
acordo de alimentos, nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de
extinção.

Em, 20 de dezembro de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Rhonie Hulek Linário Leal, Paulo Marcos Leitão Costa

Alimentos - Lei 5478/68
009 - 0020016-70.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.020016-7
Sentenciado: M.O. e outros.
 DECISÃO

Cuida-se de pedido de exoneração provisória do encargo alimentar,
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alegando o autor, em síntese, que a sua ex companheira recebe pensão
militar de seu genitor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e por isso
não necessita dos alimentos. Salienta ainda, que a ré criou um perfil
falso no facebook  usando o nome e fotos do alimentante.
Decido.
Entendo que a liminar não pode ser concedida no caso em testilha.
O alimentante sustenta que sua ex esposa não mais necessita do
pensionamento alimentar, mas nada veio aos autos para evidenciar qual
é a situação que vivencia, sendo recomendável o indeferimento do
pleito.
A alegação de que a ré percebe pensão não é suficiente para exonerar o
alimentante do encargo alimentar. Vale ressaltar ainda que inexiste
prova nos autos do recebimento da referida pensão.
Outrossim, verifico que também não há provas de modificação dos fatos
desde a celebração do acordo.
Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela.
Designe-se data para audiência una de conciliação de instrução e
julgamento. Dê-se prioridade na pauta de audiência.
Cite-se a requerida, e intime-se o requerente, a fim de que compareçam
a 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.
Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar,
desde que o faça por intermédio de advogado.
Ciência ao MP.
Cumpra-se.

Em, 3 de janeiro de 2017.

SUELEN MARCIA SILVA ALVES
Juíza Substituta

Audiência designada para dia 08/02/2017, às 10 horas.
Advogado(a): Gioberto de Matos Júnior

010 - 0019884-13.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019884-1
Autor: E.M.C. e outros.
 DESPACHO

Defiro a gratuidade da Justiça.
Designe-se data para audiência una de conciliação e instrução e
julgamento.
Cite-se a parte requerida por meio de sua representante legal, e intime-
se o requerente, 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 e à Defensoria Pública do Estado.
Cumpra-se com urgência.

Em, 26 de dezembro de 2016.

SUELEN MARCIA SILVA ALVES
Juíza Substituta

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 30/01/2017, ÀS 09H30MIN.
Advogado(a): Ivaldo Gomes Barbosa

Execução de Alimentos
011 - 0016760-22.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016760-6
Executado: Criança/adolescente
Executado: M.N.M.
 S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 22

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  H N M e T N M   em face de M N 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, 20 de dezembro de 2016.

	ERICK LINHARES
        Juiz de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

Guarda
012 - 0020088-57.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.020088-6
Autor: T.C.F.
Réu: L.N.M.M.F.
 DESPACHO

Ao Ministério Público. Após, conclusos.

Em, 28 de dezembro de 2016.

SUELEN MARCIA SILVA ALVES
Juíza Substituta
Advogado(a): Paulo Lima Bandeira

Homol. Transaç. Extrajudi
013 - 0010655-63.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.010655-6
Requerido: Ilario Aguiar Azevedo e outros.
 DESPACHO

Autorizo o desentranhamento da documentação solicitada, excluindo-se,
porém, às peças que sejam exclusivamente processuais, bem como as
fotocópias. Cumpra-se.
Desentranhe-se, restando cópia nos autos. Certifique-se.
Após, certifique o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de
estilo.

Boa Vista (RR), 19 de dezembro de 2016.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Henrique Maravalha Molina

Comarca de Caracarai

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 03/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira

Med. Protetivas Lei 11340
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001 - 0000542-83.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000542-5
Réu: Emerson da Silva Pereira
 DECISÃO

Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência encaminhado pela
autoridade policial ao juízo, com cópias de expedientes lavrados por
ocasião do registro de ocorrência policial, nos termos de solicitação
formulada pela ofendida, cuja pretensão se encontra consubstanciada
nas garantias da Lei nº 11.340/2006.

Formalizado o procedimento, vieram-me conclusos os autos.

(...)

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 7º, caput e incisos e art. 22, e
mais dispositivos da lei de proteção à mulher, DEFIRO as medidas
protetivas requeridas (...).

Caracaraí, 03 de dezembro de 2016.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000583-50.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000583-9
Réu: Reinaldo Correia Barbosa
 DECISÃO

Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência encaminhado pela
autoridade policial ao juízo, com cópias de expedientes lavrados por
ocasião do registro de ocorrência policial, nos termos de solicitação
formulada pela ofendida, cuja pretensão se encontra consubstanciada
nas garantias da Lei nº 11.340/2006.

Formalizado o procedimento, vieram-me conclusos os autos.

(...)

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 7º, caput e incisos e art. 22, e
mais dispositivos da lei de proteção à mulher, DEFIRO as medidas
protetivas requeridas (...).

Caracaraí, 16 de dezembro de 2016.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Mucajai

Índice por Advogado
000210-RR-N: 001

001432-RR-N: 001

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 03/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

Pollyanna Agueda Procópio de Oliveira
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Pedido Prisão Preventiva
001 - 0000104-95.2014.8.23.0030

Nº antigo: 0030.14.000104-8
Réu: Rogério Araújo Costa e outros.
 Autos nº 0030.14.000104-8

Vistos...

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em prol
de ADÍLIO EVARISTO GALÉ,  que teve sua prisão preventiva decretada
nos autos em epígrafe, conforme decisão de fls.49/51.

A defesa argumenta que o acusado tem residência fixa e ocupação
lícita, bem como que não estão presentes os requisitos que autorizam a
segregação cautelar.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável à revogação da prisão
preventiva, aduzindo que o acusado é foragido e furtou-se em responder
o processo principal, em que foi citado por edital(fl.110v).

É o relatório necessário.
Decido.

Passo, então, a análise da ocorrência dos pressupostos que possibilitam
a eventual concessão da revogação da prisão preventiva.

Inicialmente, anoto que trata-se de indivíduo que está foragido, pois teve
sua prisão preventiva já decretada à fls.49/51.

Em que pese as alegações feitas pela defesa de que o acusado possui
residência fixa e profissão, não é óbice à decretação ou conversão da
prisão em preventiva, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, como ocorre no caso:

Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DO
PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO À ORDEM
PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES. REFORÇO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES NA
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVANTE.
DECRETO ORIGINÁRIO APTO ISOLADAMENTE A MANTER A
CUSTÓDIA CAUTELAR. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES,
RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. REQUISITOS QUE, POR SI
SÓS, NÃO DESAUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia
cautelar foi devidamente motivada, pois há nos autos elementos
capazes de demonstrar a aparente participação do paciente numa
estruturada organização criminosa dedicada à prática do crime de
trráfico de drogas, o que evidencia a necessidade de preservação da
ordem pública em virtude da periculosidade concreta. Precedentes. 2.
Embora não se possa admitir, em sede de habeas corpus, que a
instância superior incremente novos fundamentos objetivando suprir
eventual vício de fundamentação da decisão originária, o reforço
argumentativo realizado pelo STJ, no caso, não trouxe nenhuma
alteração substancial ao decreto originário de prisão preventiva que,
isoladamente, encontra-se devidamente alicerçado em elementos
concretos aptos a manter a custódia cautelar do acusado. 3. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a
primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si
sós, de impedir a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312
do CPP. 4. Ordem denegada.(STF - HC: 107830 SP, Relator: Min.
TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/03/2013, Segunda Turma,
Data de Publicação: DJe-061 DIVULG 03-04-2013 PUBLIC 04-04-2013).

Entendo não estarem presentes os requisitos para revogação da prisão
preventiva, muito menos para concessão de Liberdade Provisória com
ou sem fiança, bem como aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, primeiro por não serem suficientes para elidir nova prática
delituosa, vez que o acusado confessou, perante a autoridade policial,
ter participação no delito e vem se furtando de responder à ação penal
proposta, tendo sido citado por edital.

Ademais, não houve alteração fática ou jurídica na situação processual
do acusado, pelo contrário, permanecem ainda os motivos autorizadores
da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal no Estado de Roraima nos termos dos arts. 312 e
313, do CPP, assistindo razão ao Ministério Público em seu parecer o
qual torno parte integrante da presente decisão, razão pela qual reafirmo
a decisão proferida às fls.49/51, e INDEFIRO O PEDIDO, mantendo a
segregação cautelar do acusado.

P. R. Intimem-se o MP e a Defesa.
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Mucajaí/RR, 20 de dezembro de 2016.

Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz Titular da Comarca
Advogados: Mauro Silva de Castro, Klycia Souza Vieira

Comarca de Rorainópolis
Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca

Comarca de São Luiz do Anauá
Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca

Comarca de Alto Alegre
Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca

Comarca de Pacaraima
Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca

Comarca de Bonfim
Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca
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4ª VARA CÍVEL  
 
Expediente de 03/01/2017 
REPUPLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 
 

Portaria nº 03/2016/GAB/4ª Vara Cível  
 

O DR. JARBAS LACERDA DE MIRANDA , Juiz de Direito 
titular por esta 4ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR, no 
uso de suas atribuições legais, 

 
Considerando o disposto no art. 57, inciso V, da lei Complementar nº 53/01; Resolução nº 

06, de 06/02/2011, do Tribunal Pleno e Portaria CGJ nº 56, de 17/12/2015; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem no plantão judicial do dia 

26 de dezembro de 2016: 
-VALDECIR CORREIA DE ARAÚJO , Assessor Jurídico, matrícula 3011836; 
-ALDENEIDE NUNES DE SOUSA , Diretora de Secretaria, matrícula 3010847. 
-CELIA MARIA SANTOS DO PRADO , Chefe de Gabinete, matrícula 3010781; 
Boa Vista, 23 de dezembro de 2016. 

 

Jarbas Lacerda de MirandaJarbas Lacerda de MirandaJarbas Lacerda de MirandaJarbas Lacerda de Miranda 
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível 
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2ª VARA CRIMINAL 

Expediente de 27/12/2016.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MULTA
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

PROCESSO Nº 0010.13.013114-6
RÉU(S): ANTONIO WILSON DOS SANTOS

O  MM.  Juiz  de  Direito,  Dr.  RODRIGO  CARDOSO  FURLAN,  Titular  da  2ª  Vara  Criminal  de
Competência Residual, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc

FAZ  saber  a  todos  quanto  o  presente  EDITAL  DE  INTIMAÇÃO  virem,  ou  dele  tiverem
conhecimento, que  ANTONIO WILSON DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido
em 21/08/1976, natural de Granja/CE, filho de Maria das Graças dos Santos, RG 385.833-2
SSP/RR, CPF ignorado, atualmente em lugar incerto e não sabido, foi sentenciado e condenado
nos autos da Ação Penal nº 0010.13.013114-6, inclusive ao pagamento da pena de multa
estipulado em 10 dias-multa, valendo o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, segundo o valor
vigente à época. Como não foi possível sua intimação pessoal, fica o réu INTIMADO por meio
deste  Edital,  a  comparecer  ao  Cartório  da  2ª  Vara  Criminal  de  Competência  Residual  da
Comarca de Boa Vista, localizado no Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, sito na Av.
Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, 602, Caranã, a fim de efetuar o pagamento da pena
de multa no valor de R$ 271,99 (duzentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) e
ao valor de R$ 89,92 (oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) a título de condenação
as  custas  processuais,  conforme  Planilhas  de  Cálculo.  Para  conhecimento  de  todos,  foi
expedido o presente edital que será afixado no quadro mural do átrio deste Juízo e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista (RR), aos trinta dias
do mês de novembro do ano dois mil  e dezesseis.  Eu,  Diretor de Secretaria,  subscrevo e
assino, de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito.

 
Marcos Antônio Demezio dos Santos

Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS

PROCESSO Nº 0010.13.013901-6
RÉU(S): DWANE KENYATTA ANDRE DANIELS

O  MM.  Juiz  de  Direito,  Dr.  RODRIGO  CARDOSO  FURLAN,  Titular  da  2ª  Vara  Criminal  de
Competência Residual, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc

FAZ  saber  a  todos  quanto  o  presente  EDITAL  DE  INTIMAÇÃO  virem,  ou  dele  tiverem
conhecimento, que neste Juízo corre em trâmites legais os autos de processo de Ação Penal nº
0010010.13.013901-6, movida pela Justiça Pública em face do(a) acusado(a) denunciado(a)
pelo Promotor de Justiça como incurso nas penas do art. 155,  caput, do Código Penal. Como
não foi possível proceder a intimação pessoal do réu  com este intimo-o para que tome ciência
dos termos da sentença a seguir transcrita. FINAL DE SENTENÇA: Com efeito, julgo procedente
a denúncia e condeno o Réu DWANE KENYATTA ANDRE DANIELS como incurso nas penas do
artigo 155, caput, do Código Penal. Passo a dosar a pena. Quanto às circunstâncias do art. 59
do CP, verifico que a culpabilidade é inerente ao tipo. Há registro de antecedentes criminais do
acusado,  conforme  informação  trazida  às  fls.  103,  que  consiste  em  condenação  anterior
transitada em julgado, porém, considerando-se que tal circunstância implica simultaneamente
em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando sua aplicação para a segunda
fase do processo de dosimetria da pena, observando-se o disposto no Enunciado nº 241 da
Súmula  do STJ.  Não  existem elementos  nos  autos  que  permita  a  aferição  acerca  da  sua
personalidade e conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las.  O motivo do crime e as
circunstâncias em que ocorreram foram normais ao delito, que é realizado para a satisfação
imediata de anseios patrimoniais sem trabalho e em desrespeito ao patrimônio dos ofendidos.
A vítima não concorreu para a ocorrência do fato. O delito não trouxe maiores consequências,
já que os bens foram restituídos (fl. 15). A vítima em nada influenciou na prática do delito.
Assim sendo, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa.  Não  existem  atenuantes  a  serem  valoradas,  porém,  reconheço  a  agravante  da
reincidência, considerando-se a certidão de fls. 103, motivo pelo qual aplico o aumento de 1/6
na pena base e, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, fixo-a como definitiva em 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (dez) dias-multa no valor de
1/30 avos,  do salário mínimo vigente à época dos fatos,  a ser cumprida no regime inicial
semiaberto,  afastando  a aplicação  do artigo  33,  §  2º,  “c”,  do Código Penal,  em razão da
reincidência.  Pelo mesmo motivo,  deixo de proceder a detração da pena, pois não haverá
alteração do regime de cumprimento. Deixo de fixar valor para reparação do dano (CPP, art.
367, IV) já que houve a restituição dos bens (fl. 15).Incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência, não havendo compatibilidade
com o art. 44 do Código Penal. Concedo ao réu o benefício de recorrer em liberdade. Com o
trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) Oficie-se ao TRE-RR,
para os fins do artigo 15,  III,  da Constituição Federal  de 1988, bem como ao Instituto de
Identificação Odílio Cruz (IIOC-RR), para as anotações de praxe; c) expeça-se mandado de
prisão  para  recolhimento.  Após  a  prisão,  expeça-se  guia  para  execução  da  pena;  e)
encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para calcular a pena de multa. Com o retorno,
intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem a comprovação
do pagamento, oficie-se para fins de inscrição na dívida ativa; f) certifique-se o cartório se
existem objetos ainda não destinados vinculados ao processo. Custas na forma da lei. P. R. I.
Boa  Vista-RR,  10/10/2016.  Juiz  Rodrigo  Furlan  -  Titular  da  2ª  Vara  Criminal.  Para  o
conhecimento de todos e passado o presente edital, que será afixado no lugar de costume e
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publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista (RR), aos
vinte e quatro dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis. Eu, Diretor de Secretaria,
subscrevo e assino, de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito.

Marcos Antônio Demezio dos Santos
Diretor de Secretaria
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COMARCA DE BONFIM  
Expediente do dia 22/12/2016 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO  

(PRAZO DE 15 DIAS) 

 

A Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bonfim/RR, Drª.  Joana Sarmento de Matos, faz saber 
que neste Juízo tramita o seguinte processo: 

 

Proc. nº. 0800410-74.2016.8.23.0090 
Autor: Neuma Freitas de Figueiredo 

 
Requerida: Katiane Maria Freitas Gonçalves 

 

Faz saber a todos os que o presente Edital virem ou tiverem conhecimento, que neste Juízo corre trâmites 
de um processo em que figura com requerida  KATIANE MARIA FREITAS GONÇALVES, brasileira, 
qualificação  não informados, atualmente em lugar incerto e não sabido, e como não foi possível citá-lo 
pessoalmente, expediu-se o presente Edital, com prazo de 20 (vinte) dias , na forma do artigo 257 do 
NCPC, contados a partir da publicação, CITANDO A REQUERIDA , para que, tome conhecimento da AÇÃO 
DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E REPONSABILIDADE da men or Cecília Emanuelly Freitas  
proposta por NEUMA FREITAS FIGUEIREDO .  
 
Para que chegue ao conhecimento da interessada mandou expedir o presente edital, que será afixado no 
local de costume, no Fórum local, e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Bonfim, Estado de Roraima, 30 de dezembro de 2016. Eu, Moisés Duarte da Silva (Técnico Judiciário), que 
o digitei e, Janne Kastheline de Souza Farias (Diretora de Secretaria), o assina de ordem. 
 

 

 

JANNE KASTHELINE DE SOUZA FARIAS 

Diretora de Secretaria  
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EDITAL DE CITAÇÃO  

(PRAZO DE 15 DIAS) 

 

 

A Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bonfim/RR, Drª.  Joana Sarmento de Matos, faz saber 
que neste Juízo tramita o seguinte processo: 

 

Proc. nº. 0090.16.000160-9 - Ação Penal  

Autor: Justiça Pública 

Réu: Marcos Bernardo da Silva 

 

Faz saber a todos os que o presente Edital, virem ou tiverem conhecimento, que neste Juízo corre trâmites 
de um processo em que figura como réu, MARCOS BERNARDO DA SILVA, brasileiro, natural de 
Bonfim/RR, nascido em 04/05/1985, filho de Hari Bernardo da Silva e de Helena Laurindo Bernardo da 
Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, e como não foi possível citá-lo pessoalmente, expediu-se o 
presente Edital, com prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação, CITANDO O RÉU, para 
tomar ciência do recebimento da Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, como incurso nas 
sanções do art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, amb os do Código Penal, c/c art. 1º, inciso VI, da Lei 
8.072/90 , bem como para oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 
do Artigo 396 e 396-A da nova Legislação Processual, advertindo-o que em caso de procedência da 
acusação, a sentença poderá fixar valor mínimo à reparação de danos causados pela infração, 
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, IV, do CPP). Cientificando-o ainda que a não 
apresentação de resposta à acusação pelo seu advogado constituído acarretará na nomeação da 
Defensoria Pública para fazê-la. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderá arguir 
preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
que pretende produzir e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito). 
 
Para que chegue ao conhecimento do interessado mandou expedir o presente edital, que será afixado no 
local de costume, no Fórum local, e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Bonfim, Estado de Roraima, 22 de dezembro de 2016. Eu, Moisés Duarte da Silva (Técnico Judiciário), que 
o digitei e, Janne Kastheline de Souza Farias (Diretora de Secretaria), o assina de ordem. 
 

 

 

JANNE KASTHELINE DE SOUZA FARIAS 

Diretora de Secretaria  
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 03JAN17

  PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 002, DE 03 DE JANEIRO DE 2017

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E :  

Tornar sem efeito a Portaria n.º 001/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5890, de 03JAN17.

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

REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

Em exercício

PORTARIA Nº 003, DE 03 DE JANEIRO DE 2017.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de
suas atribuições legais e com fulcro nos arts. 12, inciso XXV e 20, inciso XII da Lei Complementar nº 003/94,

RESOLVE:

Publicar, “ad referendum” do Conselho Superior do Ministério Público, o Quadro Geral de Antiguidade  dos
membros do Ministério Público do Estado de Roraima, até 31 de dezembro de 2016, para todos os efeitos
legais, exceto vitaliciamento, na forma abaixo:

PROCURADORES DE JUSTIÇA

Membro Ingresso na
Carreira

Início como
Procurador

Tempo como
Procurador

Tempo na
Carreira

01. Cleonice Maria Andrigo Vieira da Silva 01.03.93 19.05.95 21a 07m 22d 23a 10m 11d
02. Fábio Bastos Stica 22.07.92 13.07.95 21a 05m 27d 24a 05m 18d
03. Sales Eurico Melgarejo Freitas 20.08.93 22.11.95 21a 01m 15d 23a 04m 19d
04. Roselis de Sousa 06.11.92 25.08.98 18a 04m 13d 24a 02m 01d
05. Edson Damas da Silveira 02.12.94 25.08.98 18a 04m 13d 22a 01m 05d
06. Alessandro Tramujas Assad 27.12.94 11.11.98 18a 01m 25d 22a 00m 10d
07. Rejane Gomes de Azevedo Moura 14.06.95 05.03.02 14a 10m 05d 21a 06m 26d
08. Stella Maris Kawano D’Ávila 26.07.95 18.03.11 05a 09m 20d 21a 05m 14d
09. Elba Christine Amarante de Moraes 26.07.95 18.03.11 05a 09m 20d 21a 05m 14d
10. Janaína Carneiro Costa 15.05.97 18.03.11 05a 09m 20d 19a 07m 25d

PROMOTORES DE JUSTIÇA

Membro Ingresso na
Carreira

Início como
Promotor
de Justiça

Tempo como
Promotor de

Justiça

Tempo na
Carreira

11. Carlos Paixão de Oliveira 23.01.96 27.10.98 18a 02m 10d 20a 11m 18d
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12. Ademar Loiola Mota 27.05.97 27.10.98 18a 02m 10d 19a 07m 13d
13. Luís Carlos Leitão Lima 20.05.97 11.11.98 18a 01m 25d 19a 07m 20d
14. Carla Cristiane Pipa 06.05.98 20.04.99 17a 08m 20d 18a 08m 04d
15. Ulisses Moroni Júnior 06.05.98 29.03.00 16a 09m 11d 18a 08m 04d
16. Zedequias de Oliveira Júnior 06.05.98 29.03.00 16a 09m 11d 18a 08m 04d
17. Márcio Rosa da Silva 06.05.98 29.03.00 16a 09m 11d 18a 08m 04d
18. Isaías Montanari Junior 06.05.98 31.10.01 15a 02m 05d 18a 08m 04d
19. Jeanne Christine de Andrade Sampaio 06.05.98 31.10.01 15a 02m 05d 18a 08m 04d
20. Valdir Aparecido de Oliveira 28.04.00 31.10.01 15a 02m 05d 16a 08m 11d
21. Ricardo Fontanella 28.04.00 08.07.02 14a 06m 00d 16a 08m 11d
22. Luiz Antônio Araújo de Souza 28.04.00 08.07.02 14a 06m 00d 16a 08m 11d
23. João Xavier Paixão 19.12.01 08.07.02 14a 06m 00d 15a 00m 16d
24. Érika Lima Gomes Michetti 19.02.02 17.03.04 12a 09m 22d 14a 10m 19d
25. Adriano Ávila Pereira 12.07.02 29.05.07 09a 07m 09d 14a 05m 26d
26. Cláudia Corrêa Parente 12.07.02 29.05.07 09a 07m 09d 14a 05m 26d
27. Ilaine Aparecida Pagliarini 12.07.02 29.05.07 09a 07m 09d 14a 05m 26d
28. José Rocha Neto 08.07.03 29.05.07 09a 07m 09d 13a 06m 00d
29. Anedilson Nunes Moreira 20.10.03 29.05.07 09a 07m 09d 13a 02m 16d
30. Ademir Teles Menezes 20.10.03 29.05.07 09a 07m 09d 13a 02m 16d
31. André Paulo dos Santos Pereira 27.04.07 27.10.09 07a 02m 07d 09a 08m 11d
32. Hevandro Cerutti 27.04.07 27.10.09 07a 02m 07d 09a 08m 11d
33. Madson Wellington Batista Carvalho 27.04.07 27.10.09 07a 02m 07d 09a 08m 11d
34. Marco Antônio Bordin de Azeredo 27.04.07 27.10.09 07a 02m 07d 09a 08m 11d
35. Carlos Alberto Melotto 10.02.09 16.06.10 06a 06m 20d 07a 10m 26d
36. Silvio Abbade Macias 10.02.09 04.05.12 04a 08m 02d 07a 10m 26d
37. Lucimara Campaner 30.04.09 04.05.12 04a 08m 02d 07a 08m 07d
38. Valmir Costa da Silva Filho 10.06.10 04.05.12 04a 08m 02d 06a 06m 26d

PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTO

Membro Ingresso
na Carreira

Início como
Promotor de

Justiça Substituto

Tempo como
Promotor de

Justiça Substituto

Tempo na
Carreira

39. André Luiz Nova Silva 20.09.13 20.09.13 03a 03m 13d 03a 03m 13d
40. Igor Naves Belchior da Costa 20.09.13 20.09.13 03a 03m 13d 03a 03m 13d
41. Diego Barroso Oquendo 20.09.13 20.09.13 03a 03m 13d 03a 03m 13d
42. Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo 20.09.13 20.09.13 03a 03m 13d 03a 03m 13d
43. Masato Kojima 29.07.14 29.07.14 02a 05m 06d 02a 05m 06d
44. Antonio Carlos Scheffer Cezar 07.05.15 07.05.15 01a 07m 29d 01a 07m 29d
45. Paulo André de Campos Trindade 30.06.15 30.06.15 01a 06m 05d 01a 06m 05d

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

REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

Em exercício
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E R R A T A S:
- Na Portaria nº 1.103/2016, publicada no DJE nº 5888, de 30DEZ16;
Onde se lê: ...“DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016,”...
Leia-se: ...“DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016” …

- Na Portaria nº 1.104/2016, publicada no DJE nº 5888, de 30DEZ16;
Onde se lê: ...“DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016,”...
Leia-se: ...“DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016” …

- Na Portaria nº 1.105/2016, publicada no DJE nº 5888, de 30DEZ16;
Onde se lê: ...“DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016,”...
Leia-se: ...“DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016” …

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 005 - DG, DE 03 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, no uso de
suas  atribuições  e  conforme  exposto  na  Ata  da  Segunda  Sessão  Ordinária  do  Egrégio  Colégio  de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Roraima ocorrida em 06/05/13 e na CI nº
001/2016/1ªPROMCRIMRESIDUAL/MP-RR, de 29/08/16,

R E S O L V E :

Conceder à servidora CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAÚJO , dispensa no dia 03JAN2017, por
ter participado na aplicação das provas do XII Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas do Estágio
Extracurricular  de  Estagiários  de  Direito  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima,  ocorrido  em
28AGO2016, nas dependências da Faculdade Cathedral, conforme documento Sisproweb nº 1330281612.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº 006 - DG, DE 03 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, no uso de
suas  atribuições  e  conforme  exposto  na  Ata  da  Segunda  Sessão  Ordinária  do  Egrégio  Colégio  de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Roraima ocorrida em 06/05/13 e na CI nº
005/2016/SEC-GERAL/MP-RR, de 25/11/2016.

R E S O L V E :

Conceder  à servidora  CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAÚJO ,  03 (três)  dias de dispensa no
período de 04 a 06JAN2017, por ter participado na aplicação das provas do XIII Processo Seletivo para
Preenchimento  de Vagas  do Estágio  Extracurricular  de  Estagiários  de  Direito  do  Ministério  Público  do
Estado  de  Roraima,  ocorrido  em  20NOV2016,  nas  dependências  da  Faculdade  Cathedral,  conforme
documento Sisproweb nº 1330281612.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor- Geral
Em exercício
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