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GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
 

Expediente de 09/01/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO  
 
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.05.10 5509-2 
RECORRENTE: LUIZ BEZERRA DOS SANTOS 
ADVOGADO: DR. DEUSDEDITH FERREIRA - OAB/RR 550 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIZ BEZERRA DOS SANTOS, com fulcro no art. 105, III, 
alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão de fls. 1289/1303. 
 
Alega violação aos artigos 14, II, e art. 26, do Código Penal, bem como artigos 155 e 619, do Código de 
Processo Penal, bem como dispositivos da Constituição Federal. 
 
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 297/299. 
 
Vieram-me os autos conclusos. É o que basta relatar. 
 
O recurso é tempestivo, mas não pode ser admitido. 
 
Verifica-se que a intenção do Recorrente é rediscutir elementos de convicção do Magistrado, uma vez que o 
acórdão recorrido se baseou nas provas do autos para fundamentar a decisão, de modo que sua 
reapreciação demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de 
recurso especial, tal como disposto na Súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
 
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 
 
Assim, ante o exposto, não admito o Recurso Especial. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 19 de dezembro de 2016. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente do TJRR 

 
RECURSOS ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.04.0 96952-8 
RECORRENTE: MARLY FIGUEIREDO BRILHANTE 
ADVOGADOS: DR. MARCOS PEREIRA DA SILVA – OAB/RR 463  E OUTRA 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADÃO PINHEIRO BEZERRA E OUTROS, com fulcro no art. 
105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão de fls. 1289/1303. 
 
Alega violação aos artigos 59, 60 e seguintes do Código Penal, bem como artigos 381, III E 564, IV, do 
Código de Processo Penal, além de dispositivos da Constituição Federal. 
 
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 1335/1340. 
 
Vieram-me os autos conclusos. É o que basta relatar. 
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O recurso é tempestivo, mas não pode ser admitido. 
 
Verifica-se que a intenção do Recorrente é rediscutir elementos de convicção do Magistrado, uma vez que o 
acórdão recorrido se baseou nas provas do autos para fundamentar a decisão, de modo que sua 
reapreciação demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de 
recurso especial, tal como disposto na Súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
 
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 
 
Assim, ante o exposto, não admito o Recurso Especial. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 19 de dezembro de 2016. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente do TJRR 

 
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.12.00 2637-1 
RECORRENTE: RONILSON BEZERRA FRANCISCO 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ - OAB/RR 212 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Recurso Especial interposto por RONILSON BEZERRA FRANCISCO , com fulcro no art. 105, 
III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, contra o acórdão de fls. 345/348. 
 
Alega negativa de vigência aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, além de afirmar haver divergência 
jurisprudencial. 
 
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 385/389 
 
Vieram-me os autos conclusos. É o que basta relatar. 
 
O recurso é tempestivo, mas não pode ser admitido. 
 
Verifica-se que a intenção do Recorrente é rediscutir elementos de convicção do Magistrado, uma vez que o 
acórdão recorrido se baseou nas provas do autos para fundamentar a decisão (vide decisão dos embargos), 
de modo que sua reapreciação demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, providência vedada 
em sede de recurso especial, tal como disposto na Súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
 
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 
 
Ainda, no que concerne à divergência suscitada com base no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal, 
trazida no corpo recursal, tenho que não merece prosperar o presente recurso, uma vez que não houve o 
devido cotejo analítico a fim de comprovar a semelhança das circunstâncias fáticas entre os casos 
confrontados. 
 
Ademais, conforme preceitua o art. 105, III, "c", da Constituição Federal e disciplina o art. 255, § 2º, do 
Regimento Interno do STJ: 
 
"Art. 255. (...) 
§ 2º Em qualquer caso, o recorrente deverá transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, 
mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.". 
 
A esse propósito, explicam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: 
 

SICOJURR - 00055230

m
S

ne
lF

0j
hP

qb
N

5O
0u

W
8t

w
xL

og
3Y

=
T

rib
un

al
 P

le
no

 -
 T

rib
un

al
 P

le
no

Boa Vista, 10 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5895 04/64



"Feita a comprovação da divergência, deve o recorrente proceder ao chamado cotejo ou confronto analítico 
entre o julgado recorrido e o julgado paradigma, o que significa que deve o recorrente transcrever os 
trechos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os 
casos confrontados. Em outras palavras, não é suficiente, para comprovar o dissídio jurisprudencial, a 
simples transcrição de ementas, sendo necessário que o recorrente transcreva trechos do relatório do 
acórdão paradigma e, depois, transcreva trechos do relatório do acórdão recorrido, comparando-os, a fim de 
demonstrar que tratam de casos bem parecidos ou cuja base fática seja bem similar. Após isso, deve o 
recorrente prosseguir no cotejo analítico, transcrevendo trechos do voto do acórdão paradigma e trechos do 
voto do acórdão recorrido para, então confrontá-los, demonstrando que foram adotadas teses opostas." 
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 5ª ed., p. 301/302). Grifei. 
 
No caso em tela, o Recorrente não procedeu ao cotejo analítico, porquanto se limitou a transcrever a 
ementa, abstendo-se de demonstrar a similitude fática entre o acórdão vergastado e o acórdão paradigma. 
 
Nessa hipótese, não haveria que se admitir o recurso especial, conforme já decidido pelo STJ, in verbis: 
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA 'C' DO INCISO III 
DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ARESTO VERGASTADO E 
PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 255 DO RISTJ. PRECEDENTES. 
1. A interposição do recurso especial pela alínea 'c' do inciso III do art. 105 da Constituição Nacional exige 
que a parte realize o confronto analítico entre os julgados paradigmas a fim de demonstrar a similitude fática 
entre eles e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, 
situação inexistente no caso dos autos. 
CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. CULPA 
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 557 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
2. Omissis. 
3. Sendo o recurso especial manifestamente inadmissível, possível o seu julgamento monocrático, a teor do 
disposto no art. 557, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1353242/ES, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 11/04/2013). Grifos acrescidos 
 
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PERPETRADO 
POR EMPREGADOS DA PETROBRÁS. INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE TÃO SOMENTE PELA 
ALÍNEA "C' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO. 
IMPOSSIBILIDADE DO APERFEIÇOAMENTO DA DISSIDÊNCIA PRETORIANA. ACÓRDÃO IMPUGNADO 
ARRIMADO EM DUPLO FUNDAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO 
DA SÚMULA N. 126 DO STJ. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE QUE INTERDITAM O CONHECIMENTO DA 
QUESTÃO DE FUNDO. 
1. É defeso o conhecimento do apelo nobre pela alínea 'c' do permissivo constitucional, porque o recorrente, 
ora agravante, furtou-se a realizar o cotejo analítico, com a transcrição de trechos dos julgados 
confrontados, a fim de evidenciar a adoção de soluções antagônicas para a mesma questão jurídica. Tal 
requisito não pode ser suprido pela mera transcrição da ementa do julgado paradigmático e a breve 
exposição no sentido de que os casos confrontados versam sobre a mesa tese jurídica, máxime porque não 
se cuida de dissídio notório. 
2. Omissis. 
3. Omissis.  
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AgRg no REsp 1129806/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 
PRIMEIRA TURMA, publicado no DJe 24/10/2012). Grifos acrescidos. 
 
Assim, ante todo o exposto, não admito o Recurso Especial. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 19 de dezembro de 2016. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente do TJRR 
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PUBLICAÇÃO DE DESPACHO  
 
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.72605 6-9 
RECORRENTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. EDUARDO DANIEL LAZARTE MO RÓN - OAB/RR 517 
RECORRIDO: ALEXSANDER LOPES DA SILVA 
ADVOGADO: DR. MARCELO CARVALHO RIBEIRO - OAB/RR B14 76 
 
DESPACHO 
 
I - Diante da inexistência de efeito suspensivo dos recursos interpostos, defiro o pedido de fls. 602/607; 
 
II - Intime-se a parte Recorrente para que cumpra o acórdão de fls. 505-507; 
 
III - Publique-se.  
 
Boa Vista, 19 de dezembro de 2016. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente do TJRR 
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PRESIDÊNCIA 
 

ATOS DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no art. 93, I, da Constituição Federal, combinado com o art. 21, XXIV, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça (Resolução n.º 30, de 22 de Junho de 2016), 
 
Considerando o teor do Edital n.º 41/2016, publicado no DJE n.º 5789, de 27.07.2016, por meio do qual foi 
divulgado o resultado final do V Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz Substituto, 
 
Considerando o Edital n.º 42/2016, publicado no DJE n.º 5795, de 04.08.2016, por meio do qual foi 
comunicado que o Tribunal Pleno homologou, na sessão realizada no dia 03 de agosto de 2016, o resultado 
final do V Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz Substituto, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 004 - Nomear o candidato RAFAEL VASCONCELLOS DE ARAUJO PEREIRA, aprovado em 9.º lugar 
no V Concurso, para exercer o cargo de Juiz Substituto do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 005 - Nomear a candidata LILIANE CARDOSO, aprovada em 10.º lugar no V Concurso, para exercer o 
cargo de Juiz Substituto do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 006 - Nomear o candidato MARCOS JOSE DE OLIVEIRA, aprovado em 11.º lugar no V Concurso, para 
exercer o cargo de Juiz Substituto do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 007 - Nomear o candidato RAIMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO, aprovado em 12.º 
lugar no V Concurso, para exercer o cargo de Juiz Substituto do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
N.º 008 - Nomear o candidato CLEBER GONÇALVES FILHO, aprovado em 13.º lugar no V Concurso, para 
exercer o cargo de Juiz Substituto do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
ALMIRO PADILHA 

Presidente 
 
 

ATO N.º 009, DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
RESOLVE: 
 
Nomear ALENY DE LIMA MENEZES para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico I, Código 
TJ/DCA-13, da Unidade de Apoio ao 1º Grau, a contar de 10.01.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
ALMIRO PADILHA 

Presidente 
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PORTARIA N.º 032, DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando o disposto na Resolução do Tribunal Pleno n.º 59, de 23.11.2016, publicada no DJE n.º 5867, 
de 30.11.2016, 
 
RESOLVE: 
 
Designar os magistrados a seguir relacionados, para, sem prejuízo de suas atividades jurisdicionais, 
atuarem no Núcleo de Plantão Judicial e Audiências de Custódia, durante o mês de janeiro de 2017, nas 
respectivas datas: 
 

MAGISTRADO CARGO DATA DIA DA SEMANA 

Noemia Cardoso Leite de Sousa Juíza Substituta 09/01/2017 Segunda-Feira 

Antônio Augusto Martins Neto 
Juiz de Direito titular do Juizado 
Especial Criminal 

10/01/2017 Terça-Feira 

Suelen Márcia Silva Alves Juíza Substituta 11/01/2017 Quarta-Feira 

Sissi Marlene Dietrich Schwantes 
Juíza de Direito titular da 
Comarca de Alto Alegre 

12/01/2017 Quinta-Feira 

Jésus Rodrigues do Nascimento 
Juiz de Direito titular da Primeira 
Vara Criminal 

13/01/2017 Sexta-Feira 

Marcelo Lima de Oliveira Juiz Substituto 16/01/2017 Segunda-Feira 

Pedro Machado Gueiros Juiz Substituto 17/01/2017 Terça-Feira 

Noemia Cardoso Leite de Sousa Juíza Substituta 18/01/2017 Quarta-Feira 

Sissi Marlene Dietrich Schwantes  
Juíza de Direito titular da 
Comarca de Alto Alegre 

19/01/2017 Quinta-Feira 

Suelen Márcia Silva Alves Juíza Substituta 23/01/2017 Segunda-Feira 

Marcelo Lima de Oliveira Juiz Substituto 24/01/2017 Terça-Feira 

Pedro Machado Gueiros Juiz Substituto 25/01/2017 Quarta-Feira 

Sissi Marlene Dietrich Schwantes 
Juíza de Direito titular da 
Comarca de Alto Alegre 

26/01/2017 Quinta-Feira 

Noemia Cardoso Leite de Sousa Juíza Substituta 27/01/2017 Sexta-Feira 

Esdras Silva Pinto Juiz Substituto 30/01/2017 Segunda-Feira 

Suelen Márcia Silva Alves Juíza Substituta 31/01/2017 Terça-Feira 
 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

PORTARIA N.º 033, DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017 
 

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

Considerando o teor do Processo nº 0000223-03.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 

RESOLVE: 
 

Conceder ao Dr. EUCLYDES CALIL FILHO, Juiz de Direito titular do Juizado Especial da Fazenda Pública, 
dispensa do expediente nos dias 09 e 10.01.2017, em virtude de sua designação para atuar como 
plantonista no dia 31.10.2016 (ponto facultativo) e 01.11.2016 (feriado). 
 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 
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PORTARIAS DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 034 - Cessar os efeitos, nos dias 09 e 10.01.2017, da designação do Dr. EUCLYDES CALIL FILHO, 
Juiz de Direito titular do Juizado Especial da Fazenda Pública, para, cumulativamente, responder pela 
Segunda Vara da Fazenda Pública, objeto da Portaria n.º 2731, de 16.12.2016, publicada no DJE n.º 5879, 
de 19.12.2016. 
 
N.º 035 - Designar a Dr.ª SUELEN MARCIA SILVA ALVES, Juíza Substituta, para responder pelo Juizado 
Especial da Fazenda Pública, no dia 10.01.2017, em virtude de dispensa do expediente do titular, sem 
prejuízo de sua designação para responder pela Segunda Vara de Família, objeto da Portaria n.º 2772, de 
19.12.2016, publicada no DJE n.º 5880, de 20.12.2016. 
 
N.º 036 - Designar o Dr. RODRIGO BEZERRA DELGADO, Juiz de Direito titular da Terceira Vara Cível, 
para, cumulativamente, responder pela Segunda Vara da Fazenda Pública, no dia 10.01.2017, em virtude 
de férias do Dr. Aluízio Ferreira Vieira. 
 
N.º 037 - Interromper, no interesse da Administração, a contar de 16.01.2017, as férias do Dr. EVALDO 
JORGE LEITE, Juiz de Direito titular da Comarca de Caracaraí, referentes a 2015, anteriormente marcadas 
para o período de 09.01 a 07.02.2017, devendo os 23 (vinte e três) dias restantes serem usufruídos 
oportunamente. 
 
N.º 038 - Alterar, no interesse da Administração, as férias da Dr.ª BRUNA GUIMARÃES FIALHO 
ZAGALLO, Juíza de Direito titular da Quinta Vara Cível, referentes ao saldo remanescente de 2015, 
anteriormente marcadas para o período de 09 a 31.01.2017, param serem usufruídas oportunamente. 
 
N.º 039 - Alterar, no interesse da Administração, as férias da Dr.ª BRUNA GUIMARÃES FIALHO 
ZAGALLO, Juíza de Direito titular da Quinta Vara Cível, referentes a 2016, anteriormente marcadas para o 
período de 01.02 a 02.03.2017, param serem usufruídas oportunamente. 
 
N.º 040 - Alterar, no interesse da Administração, as férias da Dr.ª BRUNA GUIMARÃES FIALHO 
ZAGALLO, Juíza de Direito titular da Quinta Vara Cível, referentes a 2017, anteriormente marcadas para o 
período de 04.04 a 03.05.2017, param serem usufruídas oportunamente. 
 
N.º 041 - Alterar, no interesse da Administração, as férias da Dr.ª BRUNA GUIMARÃES FIALHO 
ZAGALLO, Juíza de Direito titular da Quinta Vara Cível, referentes a 2017, anteriormente marcadas para o 
período de 25.09 a 24.10.2017, param serem usufruídas oportunamente. 
 
N.º 042 - Tornar sem efeito a Portaria n.º 2772, de 19.12.2016, publicada no DJE n.º 5880, de 20.12.2016, 
que designou a Dr.ª SUELEN MARCIA SILVA ALVES, Juíza Substituta, para responder pela Quinta Vara 
Cível, no período de 09 a 31.01.2017, em virtude de férias do titular. 
 
N.º 043 - Cessar os efeitos, a contar de 10.01.2017, da designação do Dr. PEDRO MACHADO GUEIROS, 
Juiz Substituto, para auxiliar na Segunda Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, objeto da Portaria n.º 
2316, de 14.10.2016, publicada no DJE n.º 5842, de 17.10.2016. 
 
N.º 044 - Cessar os efeitos, a contar de 10.01.2017, da designação do Dr. ESDRAS SILVA PINTO, Juiz 
Substituto, para auxiliar no Primeiro Juizado de Violência Doméstica, objeto da Portaria n.º 2586, de 
25.11.2016, publicada no DJE n.º 5856, de 28.11.2016. 
 
N.º 045 - Cessar os efeitos, a contar de 10.01.2017, da designação da Dr.ª SUELEN MARCIA SILVA 
ALVES, Juíza Substituta, para auxiliar na Primeira Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, objeto da 
Portaria n.º 2282, de 07.10.2016, publicada no DJE n.º 5838, de 10.10.2016. 
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N.º 046 - Cessar os efeitos, a contar de 10.01.2017, da designação da Dr.ª JOANA SARMENTO DE 
MATOS, Juíza de Direito titular da Comarca de Bonfim, para, cumulativamente, auxiliar no Primeiro Juizado 
de Violência Doméstica, objeto da Portaria n.º 1723, de 08.07.2016, publicada no DJE n.º 5778, de 
11.07.2016. 
 
N.º 047 - Determinar que a servidora LARISSA BRILHANTE CORDEIRO BARROS, Técnica Judiciária, da 
Comarca de Mucajaí/ Gabinete passe a servir na Comarca de Mucajaí/ Secretaria, a contar de 09.01.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

PORTARIAS DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando o disposto na Portaria n.º 902, de 06.05.2015, publicada no DJE n.° 5501, de 07.05.2015, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 048 - Tornar sem efeito a Portaria n.º 030, de 06.01.2017, publicada no DJE n.º 5894, de 09.01.2017, 
que designou o servidor FIDELCASTRO DIAS DE ARAUJO, Técnico Judiciário, integrante da Equipe de 
Apoio Itinerante, para atuar na Vara da Justiça Itinerante/Secretaria, no período de 09.01 a 18.03.2017. 
 
N.º 049 - Prorrogar, até ulterior deliberação, a designação do servidor FIDELCASTRO DIAS DE ARAUJO, 
Técnico Judiciário, integrante da Equipe de Apoio Itinerante, para atuar no Grupo de Trabalho instituído 
para coordenar a digitalização do acervo das varas criminais da comarca de Boa Vista e inserção no 
sistema Projudi, objeto da Portaria n.º 2155, de 19.09.2016, publicada no DJE n.º 5825, de 20.09.2016. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

ATOS DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017 
 

A CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 
Considerando a Decisão proferida no Processo n.º 0009556-13.2016.8.23.8000 (Sistema SEI), publicada no 
DJE n.º 5883, de 23.12.2016, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 002 - Exonerar a servidora LARISSA BRILHANTE CORDEIRO BARROS, Técnica Judiciária, do cargo 
em comissão de Chefe de Gabinete de Juiz, Código TJ/DCA-15, da Comarca de Mucajaí/ Gabinete, a 
contar de 09.01.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Des.ª TÂNIA VASCONCELOS DIAS 
Corregedora Geral de Justiça, no exercício da Presidência 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Expediente de 09/01/2017 
 
Presidência  
SEI nº 0000029-03.2017.8.23.8000 
Especificação: Cargo em Comissão  

DECISÃO 

Trata-se de documento originado pelo Juiz Substituto Marcelo Lima de Oliveira indicando a 
servidora Emília Nayara Fernandes da Silva , técnica judiciária, nomeada para o cargo de 
Analista Judiciário – Especialidade: Análise de Processos, para continuar exercendo o cargo de 
Assessora Jurídica da Vara de Execução Penal, após a sua posse. 

A SGP instruiu o feito e sugeriu o deferimento. 

Decido. 

De acordo com a instrução, a referida servidora pertence ao quadro de pessoal de provimento 
efetivo deste Tribunal, no cargo de técnico judiciário e, recentemente foi nomeada para o cargo de 
Analista Judiciário – Especialidade: Análise de Processos, conforme Ato n.º 596/2016 - DJE 5874, 
de 12.12.2016, sendo o prazo limite para a sua posse o dia 11.01.2017. 

Sendo assim , acolho a manifestação da SGP e defiro a permanência da servidora Emília Nayara 
Fernandes da Silva no cargo em comissão de Assessor Jurídico, da Vara de Execução Penal, 
após a posse no novo cargo. 

Publique-se. 

Após, encaminhe-se o feito à SGP para as providências necessárias. 

Boa Vista, 05 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 
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SUBSECRETARIA DE COMPRAS 

Expediente de 09/01/2017 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO  

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico n.º 002/2017 (Proc. Adm. n.º 0002311-16.2016.6.23.8000). 

OBJETO: Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na 
prestação do serviço, de natureza continuada, de desinsetização, descupinização, desratização e 
desalojamento de pombos e morcegos para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, 
conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 
                   ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 10/01/2017, às 08h00min. 
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/01/2017, às 11h00min. 

INÍCIO DA DISPUTA: 24/01/2017, 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 
10/01/2017 às 08h00min (horário de Brasília). 

Boa Vista (RR), 09 de janeiro de 2017. 
 

 
DIANE SOUZA DOS SANTOS 

  SUBSECRETÁRIA DE COMPRAS 
 
 

Procedimento Administrativo n.º 0002311-16.2016.6.23.8000 
Pregão Eletrônico n.º 002/2017 
OBJETO: Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na 
prestação do serviço, de natureza continuada, de desinsetização, descupinização, desratização e 
desalojamento de pombos e morcegos para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, 
conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – 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 ANDERSON RIBEIRO GOMES , para atuar como 

Pregoeiro - Portaria n.º 1226 do dia 13/06/2016, no Pregão Eletrônico n.º 002/2017. 

2. Publique-se. 

 
Boa Vista (RR), 09 de janeiro de 2017. 
 
 

DIANE SOUZA DOS SANTOS 
  SUBSECRETÁRIA DE COMPRAS 
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SECRETARIA GERAL 
 

SEI nº 0009748-43.2016.8.23.8000 
Origem: Francisco Jamiel Almeida Lira 
Assunto: Ajuda de Custo 
 

DECISÃO 0082870 
 
1. Acolho a sugestão da Secretaria de Gestão de Pessoas (evento nº 0082400) 
2. Considerando o disposto nos arts. 2º, caput, 3º e 9º da Resolução TJRR nº 05/2011, e art. 11 da 

Resolução TJRR nº 44/2013, reconheço  o direito do servidor FRANCISCO JAMIEL ALMEIDA LIRA  à 
percepção de ajuda de custo, conforme cálculos (evento nº 0081165), em virtude de ter comprovado a 
sua mudança de domicílio da Comarca de Boa Vista para a Comarca de São Luiz do Anauá, por ter sido 
designado para exercer o cargo em comissão de Diretor de Secretaria da Comarca de São Luiz do 
Anaúa, por meio do Ato n.° 617 publicado no DJE 5878 de 16 de dezembro de 2016, pressuposto 
essencial para a concessão desse benefício. 

3. Publique-se. 
4. Após, encaminhem-se os autos à Secretaria de Orçamento e Finanças  para emissão do respectivo 

empenho e pagamento da despesa, tendo em vista a manifestação constante do EP nº 0082561. 
 

Boa Vista – RR, 06 de janeiro de 2017. 
 

ELÍZIO FERREIRA DE MELO 
SECRETÁRIO-GERAL 

 
SEI nº 0001602-78.2016.6.23.8000 
Origem: Secretaria Geral 
Assunto: Apuração das condutas das empresas partici pantes do certame licitatório – Pregão 
Eletrônico nº 30/2015 

 
DECISÃO 0082173 

 
1. Vieram os autos a esta Secretaria Geral para deliberação acerca do recurso administrativo interposto 

pela empresa AFM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI , em face da decisão da SGA que lhe 
aplicou a penalidade de impedimento de licitar e de contratar com o Tribunal de Justiça de Roraima, 
por ter a empresa deixado de apresentar a sua proposta e os documentos de habilitação, no prazo 
legal, caracterizando abandono do certame e desclassificação da proponente. 

2. Consta dos autos que o Pregão Eletrônico nº 30/2015 tinha por objeto a formação de registro de preço 
para aquisição eventual de livrosda área jurídica e outras áreas específicas de interesses das unidades 
do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades constantes no 
Termo de Referência nº 038/2015. 

3. Realizado o pregão, verificou-se que a empresa licitante VILEPOOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
– ME apresentou o maior desconto proposto, contudo fora desclassificada do certame por não 
apresentar, dentro do prazo legal, os documentos originais solicitados. 

4. Ato contínuo foram convocadas as demais licitantes, respeitada a ordem de classificação, no entanto 
nenhuma delas apresentou sua documentação, sendo todas elas desclassificadas do certame, 
restando a licitação fracassada. 

5. Com vista dos autos, o SG/NUJAD apresentou parecer jurídico (EP nº 0013329) opinando pela 
possibilidade de imposição de penalidade às empresas licitantes, desde que sejam notificadas na 
forma da lei; seja oportunizada a defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis; e sejam apuradas as 
condutas e elaborado um relatório simplificado, conforma as condutas de cada uma das empresas 
licitantes e o efetivo prejuízo causado, para dosagem proporcional e aplicação das penalidades. 

6. Em decisão, a SGA determinou a notificação da empresa AFM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI (EP nº 0014091), concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa 
prévia. 

7. Devidamente notificada (EP nº 0024480), a empresa AFM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI apresentou, tempestivamente, defesa prévia alegando, em síntese, não ter cometido qualquer 

SICOJURR - 00055225

+
6l

R
P

H
cZ

vx
8u

w
bD

+
+

9d
E

C
F

jO
C

K
U

=
D

ire
to

ria
 -

 G
er

al

Boa Vista, 10 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5895 15/64



 

 

irregularidade e que sequer fora classificada no certame e, como tal, não fora arrematante de nenhum 
lote e não celebrou contrato com a administração pública, cujo descumprimento pudesse acarretar 
eventuais penalidades. Requerendo, ao final, a improcedência e arquivamento do presente 
procedimento administrativo. 

8. Novamente foram os autos ao SG/NUJAD para análise jurídica da defesa prévia apresentada pela ora 
recorrente (EP nº 0031858), manifestando-se no sentido de que a aplicação de penalidade não 
prescinde da assinatura do contrato, pois durante todo o certame é exigido dos licitantes um 
comportamento condizente com a seriedade do ato. Afirma, ainda, que não faz sentido a licitante 
aduzir que não fora classificada no certame, uma vez que a fase de classificação ocorre logo após o 
credenciamento e a abertura das propostas. Ademais a ata do pregão faz prova contrária ao 
argumento, pois o fato de ter sido convocada para apresentar os documentos atesta sua classificação, 
considerando as fases dessa modalidade licitatória. 

9. Ao final, opinou-se pela aplicação do expresso no item 15.1do edital do pregão nº 30/201, em 
consonância com o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e a consequente sanção de impedimento de licitar e 
contratar com o Tribunal de Justiça, devendo a dosagem da penalidade no tocante ao lapso temporal 
ser graduada pelo Secretário de Gestão Administrativa e proporcional à conduta das empresas, entre 
elas a ora Recorrente. 

10. Acolhendo o Parecer Jurídico SG/NUJAD nº 193/2016 (EP nº 0031858), o Secretário de Gestão 
Administrativa aplicou às empresas VILEPOOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, AFM 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME, LIVRARIA LITUDO LTDA – ME e ÊXITO 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA a penalidade de impedimento de licitar e de 
contratar com o Tribunal de Justiça de Roraima, pelo prazo de 01 (um) ano (EP nº 0049351). 

11. Notificada acerca da decisão da SGA, a empresa apresentou recurso administrativo (evento nº 
0055410), sem trazer qualquer argumento capaz modificar a decisão da SGA que aplicou a 
penalidade, reiterando o já alegado em sua defesa prévia. 

12. Nesse sentido, acolho os pareceres SG/NUJAD nºs 193 e 318/2016 (Eps nºs 0031858 e 0057624, 
respectivamente, aprovados pela SGA (eventos nº 0080610). 

13. Ressalta-se que a punição aplicada deve ser proporcional à infração cometida, sob pena de se incorrer 
no vício de legalidade, na medida em que atos desproporcionais são ilegais. “Uma providência 
desarrazoada não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal; é desbordante dos limites 
nela admitidos”. 

14. Desta forma, compartilhando da análise e dos fundamentos constantes nos pareceres jurídicos (evento 
nº s 0031858 e 0057624), o qual adoto como razão de decidir, aplico a penalidade de 01 (um) ano  de 
IMPEDIMENTO DE LICITAR, E CONTRATAR COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA à 
empresa AFM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME , de acordo com a natureza do ato 
praticado e, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, e item 15.1 do Edital do Pregão nº 30/2015. 

15. Publique-se, certifique-se e notifique-se a empresa. 
16. Após, à Secretaria de Gestão Administrativa providências pertinentes. 
17. Por fim, restando irrecorrida esta decisão, remeta-se o procedimento à Subsecretaria de Compras para 

registro da penalidade. 
 

Boa Vista – RR, 09 de janeiro de 2017. 
 

ELÍZIO FERREIRA DE MELO 
SECRETÁRIO-GERAL 
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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 
 

PORTARIAS DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 738, de 04 de maio de 2012, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 101 - Alterar as férias da servidora TÁCILA MILENA FERREIRA, Subsecretária, referentes ao exercício 
de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 14 a 23.08.2017, 16 a 25.10.2017 e de 08 a 17.01.2018. 
 
N.º 102 - Alterar as férias do servidor KUSTER DAMASCENO MARQUES, Técnico Judiciário - 
Especialidade: Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, referentes ao exercício de 2017, para 
serem usufruídas nos períodos de 27.03 a 05.04.2017 e de 02 a 21.07.2017. 
 
N.º 103 - Alterar as férias do servidor JOELSON DE ASSIS SALLES, Chefe de Setor, referentes ao 
exercício de 2016, para serem usufruídas nos períodos de 13 a 22.03.2017, 08 a 17.05.2017 e de 11 a 
20.09.2017. 
 
N.º 104 - Alterar a 2ª etapa das férias do servidor NELIO MENDES DE SOUZA, Função Técnica 
Especializada, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 19 a 28.06.2017 e 
de 27.11 a 06.12.2017. 
 
N.º 105 - Alterar a 1ª etapa das férias da servidora FABÍOLA MOREIRA NAVARRO DE MORAIS, Técnica 
Judiciária, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 17 a 26.07.2017 e de 
25.09 a 04.10.2017. 
 
N.º 106 - Alterar a 3ª etapa das férias do servidor ROBERVANDO MAGALHÃES E SILVA, Chefe de 
Gabinete de Desembargador, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 13 a 
22.06.2017. 
 
N.º 107 - Alterar a 1ª etapa das férias da servidora NAIARA MOREIRA MATOS, Assessor Técnico I, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 15 a 24.02.2017. 
 
N.º 108 - Alterar a 1ª etapa das férias do servidor GLENN LINHARES VASCONCELOS, Diretor de 
Secretaria, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 06 a 15.02.2017. 
 
N.º 109 - Alterar o saldo remanescente da 3ª etapa das férias da servidora GRACIELA JOANICE 
PACHECO RODRIGUES, Técnica Judiciária, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no 
período de 24 a 30.01.2017. 
 
N.º 110 - Conceder à servidora ANA LILIAN MAIA COSTA, Motorista, dispensa do serviço nos dias 10 e 
11.01.2017, em virtude de ter ficado à disposição da Justiça Eleitoral no dia 09.09.2016. 
 
N.º 111 - Conceder ao servidor MOISÉS TELES DE JESUS NETO, Técnico Judiciário, dispensa do serviço 
nos dias 24, 25, 26 e 27.01.2017, em virtude de ter trabalhado nas eleições gerais de 2010. 
 
N.º 112 - Conceder ao servidor MOISÉS TELES DE JESUS NETO, Técnico Judiciário, 18 (dezoito) dias de 
recesso forense, referente a 2016, no período de 30.01 a 16.02.2016. 
 
N.º 113 - Conceder ao servidor CAIO LUCHINI WENDERLICH CORREIA LIMA DE CASTRO, Assessor 
Jurídico, 18 (dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, no período de 10 a 27.01.2017. 
 
N.º 114 - Conceder à servidora PRISCILLA DA SILVA FÉLIX, Assessor Técnico I,18 (dezoito) dias de 
recesso forense, referente a 2016, nos períodos de 11 a 19.01.2017 e de 06 a 14.11.2017. 
 
N.º 115 - Conceder ao servidor JOSÉ ANTÔNIO VILPERT, Técnico Judiciário,18 (dezoito) dias de recesso 
forense, referente a 2016, nos períodos de 06 a 13.02.2017 e de 25.09 a 04.10.2017. 
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N.º 116 - Conceder à servidora CAMILA ARAÚJO GUERRA, Assessor Técnico I, a 1ª etapa do recesso 
forense, referente a 2016, no período de 23 a 27.01.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

HERBERT WENDEL 
Secretário 

 
 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

PORTARIAS DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 738, de 04 de maio de 2012, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 2941 - Alterar as férias da servidora INGRID RAFAELLE MOTA FASSANARO, Assessora Especial, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 02 a 11.05.2017 e de 12 a 
31.07.2017. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

HERBERT WENDEL 
Secretário 

 
 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

PORTARIAS DO DIA 06 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 056 - Conceder ao servidor JEFERSON ANTÔNIO DA SILVA, Oficial de Justiça - em extinção, 30 
(trinta) dias de férias, referentes ao exercício de 2017, nos períodos de 13.02 a 04.03.2017 e de 24.07 a 
02.08.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA 
Secretário, em exercício 
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Expediente de 09/01/2017 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

Nº DO CONTRATO:  Primeiro termo aditivo ao contrato de N.º 025/2016 Ref. ao PA nº 0009554-
43.2016.8.23.8000 (SEI). 

OBJETO:  Tratamento, Digitalização Certificação Digital de imagens e Gestão arquivística. 

CONTRATADA 
(NOME, CNPJ):  TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ:04.744.134/0001-78. 

VALOR GLOBAL:  R$ 1.963.055,00 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil e cinquenta e cinco 
reais) 

FUNDAMENTAÇÃO:  Lei nº 8.666/93, especificamente em seus arts. 65, I, b, §1. 

OBJETO DA 
ALTERAÇÃO:  

Cláusula Primeira - Fica o Contrato acrescido em R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e 
oitocentos reais), relativo ao aumento do quantitativo de 1.000 (um mil) processos a 
serem digitalizados, correspondendo ao percentual de 1,2795% do valor contratado, 
passando o valor global de R$1.938.255,00 (um milhão, novecentos e trinta e oito 
mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) para R$ 1.963.055,00 (um milhão, 
novecentos e sessenta e três mil e cinquenta e cinco reais), em conformidade com 
o demonstrativo constante dos autos e nos termos da Lei 8.666/93. 
Cláusula Segunda- Fica prorrogado o contrato pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou 
seja, até 06 de fevereiro de 2017. 
Cláusula Terceira- Ficam mantidas as demais cláusulas do instrumento original. 

DATA:  Boa Vista, 06 de Janeiro de 2017. 

EXTRATO DO CONTRATO  

Nº DO CONTRATO:  N.º 003/2017 Ref. ao PA nº 0008192-06.2016.8.23.8000 (SEI). 

OBJETO:  Fornecimento e instalação de gás liquefeito de petróleo (GLP) - gás de cozinha, 
acondicionado em botijas de 13 kg. 

CONTRATADA 
(NOME, CNPJ):  Empresa Disk Gás e Água Ltda    CNPJ:  05.795.276/0001-27. 

COBERTURA 
ORÇAMENTÁRIA:  

Através do Programa de Trabalho de n.° 12.101.02.061.0003.2337 – Prestação 
jurisdicional, pelo Elemento de Despesa de n.° 3.3.90.30 – Material de Consumo, 
constante do orçamento em vigor. 

VALOR GLOBAL:  R$ 13.302,48 (treze mil, trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos). 

FUNDAMENTAÇÃO:  art. 24, V, da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, IV, da Portaria nº 738/201. 

PRAZO:  
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo se estender por mais de um exercício financeiro, prorrogável 
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. 

DATA:  Boa Vista, 06 de Janeiro de 2017. 

Bruno Furman  
Secretário de Gestão Administrativa 
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D e c i s ã o 

PA nº 0000603-28.2016.8.23.8000 (SEI) 

1. Cuidam os autos acerca do acompanhamento e fiscalização do Lote 01, da Ata de Registro de Preços n.º 

051/2015, cujo o objeto é a eventual aquisição de material permanente e de consumo, onde sagrou-se 

vencedora a empresa ANDOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.  

2. Foi emitido o pedido de compras n.º 401/2016 (Ep. 0047712), para satisfazer a demanda do expediente 

da Diretoria do Fórum, juntado ao evento n.º 0019816. 

3. Entretanto, verificou-se que a empresa detentora da ata estava com as certidões de regularidade fiscal 

vencidas, o que impossibilitou a emissão de nota de empenho e finalização do pedido (Ep. 0047704). 

4. Ocorre que, várias tentativas foram feitas junto a empresa no intuito de regularizar a situação, no entanto, 

a empresa manteve-se inerte, conforme consta nos eventos 0047704, 0070768, 0081771 e 0081775. 

5. Cabe ressaltar que a Ata em questão encontra-se vencida desde 17.11.2016. 

6. O pedido nº. 401/2016 (EP nº 0047712), não gerou os efeitos almejados, tendo em vista a irregularidade 

fiscal da empresa que não foi sanada. 

7. O Termo de Referência nº. 58/2015 trouxe na cláusula de Obrigações o texto: 

7.1 Durante a execução do objeto, o FORNECEDOR deverá: 
(...) 

d) manter, durante o fornecimento, as condições de habilitação exigidas na contratação, 
devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção 
dessas condições; 
 

8. Analisando o item colacionado, conclui-se que uma das obrigações contidas no TR não foi cumprida, 

tendo em vista que a regularidade fiscal é uma das condições de habilitação exigidas durante toda vigência 

da ata. 

9. O edital do Pregão Eletrônico n.º 052/2015, prevê a aplicação do art. 7º. da Lei nº. 10.520/2002, em 

casos de falha na execução do objeto, vejamos: 

16.1. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o Tribunal de 
Justiça de Roraima pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º da Lei n.º 10.520/02, 
sem prejuízo da aplicação de multa e demais cominações legais, nos seguintes casos: 
(...) 

g) não mantiver a proposta; e 
(...) 

10. A Resolução TJRR nº. 08/2015, determina que o descumprimento de obrigações enseja ao detentor da 

ata as sanções previstas no edital: 

Art. 16. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, conforme o art. 62, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo único. A recusa injustificada do fornecimento ou a execução do serviço acordado, ou o 
não cumprimento de qualquer das obrigações pactuadas, ensejará ao detentor da ata a aplicação 
das penalidades previstas no edital, em conformidade com a Lei 8.666/1993 e a Lei nº 
10.520/2002. 

11. O inadimplemento de uma obrigação contida no Termo de Referência, além de caracterizar falha na 

execução do objeto, tendo em vista que a não manutenção das condições de habilitação previstas no edital, 
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configura a não manutenção da proposta, posto que impede a efetivação da contratação, frustrando os 

efeitos pretendidos com a ARP. 

12. Do exposto, em razão do inadimplemento da obrigação exigida no Termo de Referência n.º 058/2015, 

aplico à empresa ANDOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  a penalidade de Impedimento de 

licitar e contratar com Tribunal de Justiça do Estado de Roraima pelo prazo de 2 (dois) anos, com 

fundamento nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520/2002 e item 16.1, alínea “g”, do Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 052/2015. 

13. Publique-se. 

14. Notifique a empresa ANDOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  quanto a aplicação da 

penalidade, com cópia desta Decisão, para querendo, oferecer recurso no prazo de 5 (cinco) dias a contar 

do recebimento da notificação. 

 

Boa Vista, 09 de Janeiro de 2017. 
 

 Bruno Furman  
Secretário de Gestão Administrativa 
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
000051-RR-B: 004

000078-RR-A: 001

000149-RR-N: 060

000153-RR-B: 049, 050, 051, 052, 053, 056, 057, 058, 059

000155-RR-N: 002

000157-RR-B: 002

000171-RR-B: 001, 002

000201-RR-A: 001

000248-RR-B: 009

000260-RR-N: 055

000270-RR-B: 001

000296-RR-E: 060

000394-RR-N: 001

000411-RR-A: 002

000430-RR-N: 048

000467-RR-N: 002

000504-RR-N: 001

000557-RR-N: 001

000564-RR-N: 007

000687-RR-N: 002

000787-RR-N: 008

000812-RR-N: 060

000846-RR-N: 030

000868-RR-N: 047

001115-RR-N: 046

001542-RR-N: 046

001546-RR-N: 001

001576-RR-N: 054

Publicação de Matérias

1ª Vara de Família
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet

PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Liduina Ricarte Beserra Amâncio

Cumprimento de Sentença
001 - 0029010-78.2002.8.23.0010
Nº antigo: 0010.02.029010-1
Executado: Criança/adolescente
Executado: L.E.L.T.

Despacho: Após recesso e férias da OAB, autorizo vista pelo prazo
requerido a fl. 313. Boa Vista - Roraima, 21/12/2016. Suelen Márcia
Silva Alves, Juiza Substituta.
Advogados: Helder Figueiredo Pereira, Denise Abreu Cavalcanti, Luiz
Eduardo Silva de Castilho, Henrique Edurado Ferreira Figueredo,
Luciana Rosa da Silva, Carlos Philippe Souza Gomes da Silva, Luiz
Geraldo Távora Araújo, Henrique Maravalha Molina

Inventário
002 - 0213701-86.2009.8.23.0010

Nº antigo: 0010.09.213701-6
Terceiro: Gerson da Silva Sampaio e outros.
Réu: Espolio de Jerry Lima Sampaio
 DECISÃO A inventariante vem requerendo alvará judicial para
levantamento de valores com o fito de efetivar a quitação do imposto de
ICMS uma vez que conseguiu um desconto perante a PROGE onde a
dívida baixou de R$ 26.051,23 (vinte e seis mil reais, cinquenta e um
reais e vinte e três centavos) para R$ 7.411,24 (sete mil, quatrocentos e
onze reais e vinte e quatro centavos) - fls. 937/938. Afirma que o prazo
para pagamento com o aludido desconto termina no dia 30/12/2016,
ultrapassado esse prazo retorna ao valor antigo. Os documentos
acostados aos autos comprovam a existência das dívidas em nome do
falecido. É o necessário a relatar. Decido. É sabido que o período do
recesso deste Tribunal não obsta a apreciação de medidas reputadas
urgentes. Entendo que a liberação do valor a fim de pagar o referido
imposto é medida urgente, uma vez que a postergação de sua
apreciação poderá ocasionar prejuízo financeiro ao espólio. Outrossim, o
deferimento da expedição do alvará não trará prejuízo algum ao feito,
muito pelo contrário, a quitação das dívidas, bem como o pagamento
dos tributos são essenciais à finalização deste inventário (CPC, art. 654).
Assim, expeça-se alvará judicial em nome da inventariante, com
urgência, para levantamento e saque junto ao Banco do Brasil S/A do
valor de R$ 7.411,24 (sete mil, quatrocentos e onze reais e vinte quatro
centavos), retidos na conta judicial de fl. 969, vinculada a estes autos. A
inventariante deverá comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a quitação
dos débitos. Cumprido o acima exposto, dê-se vista à PROGE/RR. Boa
Vista  RR, 30 de dezembro de 2016. LUIZ FERNANDO CASTANHEIRA
MALLET  Juiz de Direito Titular da 1.ª Vara de Família
Advogados: Antônio Oneildo Ferreira, Francisco de Assis Guimarães
Almeida, Denise Abreu Cavalcanti, Vivian Santos Witt, Ronald Rossi
Ferreira, Thaís Ferreira de Andrade Pereira

Vara Entorp e Organi
Expediente de 09/01/2017

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

Pedido Prisão Preventiva
003 - 0018324-36.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018324-9
Autor: Delegado de Policia Civil
 DECISÃO

Acolhendo a manifestação do Ministério Público.

Da análise dos autos, depreende-se que este Juízo é incompetente para
processar e julgar o presente feito em razão da natureza da infração, eis
que a ação em tela deve ser promovida junto ao r. Juízo da Primeira e
Segunda Varas Criminais do Tribunal do Júri e da Justiça Militar
Comarca de Boa Vista, RR, nos termos do artigo 35, I, "e", do Código de
Organização Judiciária do Estado de Roraima, e artigos 69, III, e 74, do
Código de Processo Penal.

Portanto, declino da competência e determino a remessa dos autos, via
Cartório Distribuidor.

IV.	Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Boa Vista/RR, 09 de janeiro de 2017.

NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA
Juíza Substituta respondendo pela Vara de Entorpecentes e
Organizações Criminosas
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Execução Penal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
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Cicero Renato Pereira Albuquerque
PROMOTOR(A):

Anedilson Nunes Moreira
Carlos Paixão de Oliveira

ESCRIVÃO(Ã):
Wemerson de Oliveira Medeiros

Petição
004 - 0018326-06.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018326-4
Autor: João Pedro Assunção de Araújo
Réu: Diretor da Pamc
 SENTENÇA
Trata-se de habeas corpus impetrado por José Pedro de Araújo e João
Rodrigues da Silva Filho em favor de João Pedro Assunção de Araújo,
ora paciente.
Cópia da petição foi juntada nos autos da Transferência de
Estabelecimento Penal n.º 0010.16.018367-8, sendo todas as
providências referentes ao HC tomadas naquele feito.
Desta forma, não havendo providências a serem tomadas por este juízo
neste feito, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 485, VI do CPC.
Arquive-se, observadas as formalidades legais.

Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017.

Juiz Substituto MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Auxiliar da Vara de Execução Penal
Advogado(a): José Pedro de Araújo

Transf. Estabelec. Penal
005 - 0017799-54.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017799-3
Réu: Ubiraci Alves da Silva
 DECISÃO
(...)
Dado a urgência que o caso requer, sem maiores delongas,
considerando a impossibilidade, por ora, de cumprir pena na
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, dado os acontecimentos trágicos
de 06/01/2017:
1. DETERMINO que o reeducando passe a cumprir pena na Cadeia
Pública de Boa Vista  ala de segurança destinada a ex-policiais, pelo
menos até 31/01/2017.
2. INDEFIRO, o pedido de cumprimento da pena no Comando de
Policiamento da Capital.

	Para cumprimento da decisão, tomem-se as seguintes providências:
1. Intimações e providências de praxe, com a URGÊNCIA que o caso
requer;
2. Solicite-se informações da SEJUC/Cadeia Pública/PAMC;
3. Requisite-se a respectiva guia de execução, cadastrando-se no
SEEU, com todos os eventos/incidentes processuais.
4. Certifique-se o cumprimento dos itens 1/3;
5. Dê-se vista ao Ministério Público;
6. Cumpridos itens anteriores, conclusos para decisão final.

	Boa Vista, RR, 06/01/2017  16:21 horas.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0018367-70.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018367-8
Réu: João Pedro Assunção de Araújo
 DECISÃO

(...)

Considerando que nem todas as medidas determinadas por este juízo
cumpridas, sem maiores dellongas, prorrogo até 09.01.17, a
determinação para que p preso provisório JOÃO PEDRO ASSUNÇÃO
DE ARAÚJO fique custodiado no Comando de Policiamento da Capital,
desde que, por óbvio, permaneça em vigor a decisão que determinou a
prisão preventiva.

Cumpra-se, imediatamente, todas as determinações. Solicite-se a
devolução dos autos do ministério Público. Após, conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, conclusos.

Boa Vista-RR, 02 de janeiro de 2016.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto DECISÃO
(...)
Decido.
Considerando que já foi disponibilizada vaga no Comando de
Policiamento da Capital, bem como diante da inexistência de cela
especial para abrigar o preso provisório da Penitenciária Agrícola de
Monte Cristo, conforme determinado na decisão de fls. 15/17, sem
maiores delongas, PRORROGO a permanência de João Pedro
Assunção de Araújo no CPC, até o dia 31/01/2017, desde que, por
óbvio, permaneça em vigor a decisão que determinou a prisão
preventiva.
Publique-se. Intimem-se.
Encaminhe-se cópia desta e das decisões de fls. 15/17, 51, 64 e 68 ao
juízo de conhecimento.
Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Vara Criminal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jésus Rodrigues do Nascimento

PROMOTOR(A):
Adriano Ávila Pereira
Carla Cristiane Pipa

ESCRIVÃO(Ã):
Rozeneide Oliveira dos Santos

Ação Penal
007 - 0216195-21.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.216195-8
Indiciado: A. e outros.
 Posto isso, aplico o emendatio libelli do art. 383 do CPP, para dar nova
definição jurídica à conduta praticada pelo réu, para lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor qualificada por ter sido
praticada na faixa de pedestres, com a agravante de a vítima ser maior
de 60 anos, condenando FRANCISCO JULIÃO DA SILVA REINALDO
nas penas art. 303, parágrafo único, do CTB c/c art. 61, II, h, do CPB.

Passo à aplicação da pena: culpabilidade mediana dentro do tipo no qual
se encontra incurso o réu; o acusado tem bons antecedentes(fls. 213);
não há maiores elementos para aferir a sua personalidade e conduta
social, razão pela qual deixo de valorá-los; quanto aos motivos,
circunstâncias e consequências do crime, são normais ao tipo penal ao
que o réu encontra-se incurso. O comportamento da vítima não
contribuiu para o cometimento do delito. Assim sendo, fixo a pena base
em 06 meses de detenção.
Procedo a compensação da atenuante da confissão espontânea(Súmula
545 do STJ) com a causa de agravante da prática do crime contra
pessoa maior de 60 anos de idade.
Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 pela prática do crime na faixa
de pedestres, agravando a pena em 02 meses, passando a dosá-la para
08 meses, a qual torno definitiva.
Deixo de proceder a remessa dos autos ao Ministério Público, na forma
do art. 89, da Lei 9.099/95, em razão da pena aplicada ter sido
alcançada pela prescrição retroativa, situação esta que julgo ser mais
benéfica ao réu.
Após o trânsito em julgado, venham os autos conclusos para análise da
prescrição restroativa.
P. R. I. e cumpra-se.
Boa Vista (RR), 06 de janeiro de 2017.

Marcelo Lima de Oliveira
Juiz Substituto
Advogado(a): Francisco Salismar Oliveira de Souza

008 - 0007489-62.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.007489-4
Réu: A.D.R.R. e outros.
 S E N T E N Ç A
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Ana Dolores Rivera Rodrigues e Fabian Lopez Tamara, qualificados nos
autos, foram denunciados nas penas do crime citado na epígrafe,
acusados de no dia 25 de janeiro de 2011, por volta das 16h, na
Joalheria Ceará, localizada na rua Araújo Filho, nº 555, Centro, nesta
capital, terem roubado R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em joias
pertencentes à vítima V.de.C.S., proprietário do estabelecimento.

Narram os autos que os acusados entraram na joalheria e de imediato
anunciaram o assalto, exigindo que a vítima entregasse o dinheiro e as
joias, estando Fabian Lopez portando uma arma de fogo.

Ato contínuo, enquanto Fabian Lopez intimidava a vítima e seu filho e os
levava para um canto no interior da loja, Ana Dolores segurava a porta
de entrada para dar acesso ao terceiro acusado, Ruy Carlos que
também portava uma arma de fogo.

Após este terceiro comparsa ingressar no recinto, Ana Dolores retirou a
placa de "aberto" que estava na vidraça e abaixou as cortinas para que a
ação criminosa não fosse percebida.

Ruy Carlos perguntou da vítima onde estava o dinheiro e as joias. Ao
receber resposta negativa, passou então a lhe desferir diversas
"coronhadas", chutes no rosto e nos testículos.

Fabian Lopez imobilizou o filho da vítima, amarrou suas mãos e
determinou que o referido deitasse no chão, pisando no seu pescoço e
posteriormente também imobilizou e agrediu fisicamente seu pai com o
auxílio do acusado Ruy Carlos.

Durante as agressões, Ana Dolores vasculhava a loja a procura de
dinheiro e joias, culminando por localizar R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em dinheiro em espécie e um pano de joias de aproximadamente R$
30.000,00 (trinta mil reais) (cf. denúncia de fls. 03/08 com oito
testemunhas).

Procedimento de investigação criminal às fls. 09/93.

Foi decretada a prisão preventiva dos acusados e ordenada busca e
apreensão às fls. 98/99.

Peças do inquérito policial às fls. 218/270.

As vítimas foram ouvidas às fls. 308/309.

Foi expedida carta rogatória para citação dos acusados às fls. 365,
tendo sido encaminhada para o Ministério da Justiça às fls. 367/376.

O réu Ruy Carlos Pavan foi absolvido nos autos nº 11 002678-7 e a
prisão dos acusados Ana Dolores e Fabian Lopez foi revogada (cf. fls.
386).

Os réus Ana Dolores e Fabian Lopez compareceram em Cartório e
foram citados (cf. fls. 392), tendo apresentado resposta à acusação às
fls. 395/401, com três testemunhas de defesa.

As vítimas e testemunhas foram ouvidas às fls. 459/469 e 488.

A carta rogatória retornou e foi juntada às fls. 494/568v.

Em continuidade à audiência foi ouvida uma testemunha de defesa e os
réus foram interrogados (cf. fls. 597/599).

Audiência de acareação às fls. 620.

Em suas alegações finais, o parquet pugnou pela condenação dos
acusados, nas penas previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP (cf. fls.
622/627v).

A defesa requereu a absolvição de ambos acusados, em razão da
absoluta falta de provas para a caracterização do crime narrado na
denúncia (cf. fls. 629/637).

FACs às fls. 638 e 639/640.

No despacho de fls. 640v determinou-se a juntada de cópia da sentença
do corréu Ruy Carlos, que foi juntada às fls. 642/648, sendo que às fls.
649/652 também foi juntado o acórdão mantendo o decisum.

É o relato. Decido.

Entendo que em similitude com a situação do corréu Ruy Carlos (réu

absolvido em autos desmembrados) há insuficiência probatória para
confirmar a imputação contida na denúncia contra os ora acusados.

De fato, de acordo com os policiais militares, a vítima Francisco Saraiva
de Sousa, filho do dono da joalheria, foi colocado de frente com o casal
Fabian Lopez e Ana Dolores e não os reconheceu, sendo que Francisco
Saraiva teria ainda dito à então delegada plantonista Simone Arruda
Castro que o casal (Fabian Lopez e Ana Dolores) que lhe foi
apresentado tinha características diferentes do que praticou o assalto.

De fato, as declarações policiais de Francisco Saraiva encontram-se as
folhas 257/259, sendo que, na parte final, ele relata que a polícia militar
lhe apresentou um casal, mas que o mesmo apresentava características
diferentes do que o que praticou o roubo.

Os policiais civis que investigaram os fatos, inclusive o Delegado
Alexsander Lopes da Silva, disseram que a vítima Valdir de Sousa, o
"Ceará" estava bastante confuso em decorrência da violência sofrida
durante o assalto.

Realmente, Valdir de Sousa, o "Ceará", foi brutalmente espancado pelos
assaltantes (cf. fotografias às fls. 35 a 37), o que. com a premência de
que fizesse o reconhecimento do casal de estrangeiros ora acusado, o
levou à situação de dúvida, na qual primeiramente disse que não os
reconhecia e depois passou a afirmar que eles seriam os assaltantes.

De fato, a situação restou dúbia, sendo os elementos probatórios
claramente insuficientes para firmar um decreto condenatório.

Transcrevo, a seguir, jurisprudência assaz aplicável ao caso sub
examine.

"É imperativa a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando a
autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação
criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode
precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com
fundamento no art. 386, VI {atual VII}, do CPP" (RT 809/657).

Isto posto, absolvo os réus Ana Dolores Rivera Rodrigues e Fabian
Lopez Tamara, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

P.R.I..

		Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando-se as baixas devidas.

		Boa Vista, 09 de janeiro de 2017.

JÉSUS RODRIGUES DO NASCIMENTO
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
Advogado(a): Gioberto de Matos Júnior

009 - 0014682-55.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014682-4
Réu: David Sousa Morais e outros.
 DESPACHO

Considerando a prisão do réu Thyago Hendrek Nogueira(fls. 145/149),
cite-o no estabelecimento penal em que encontra-se recolhido.
Boa Vista-RR, 09/01/2017.

Jésus Rodrigues do Nascimento
Juiz Titular da 1ª Vara Criminal
Advogado(a): Francisco José Pinto de Mecêdo

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):

José Rogério de Sales Filho
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Ação Penal
010 - 0003941-58.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.003941-4
Réu: Eliomar Barros Soares

Final da Sentença: Por todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da
denúncia para ELIOMAR BARROS SOARES, como incurso nas sanções
do artigo 129, §9º, do CP, em combinação com o art. 7º, I, da Lei nº
11.340/06. Passo a dosar a pena de cada delito, atenta ao princípio
constitucional da sua individualização. Art. 129, § 9º do CP:
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se, quanto à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à
espécie, nada havendo a ser valorado. Quanto aos antecedentes,
verifica-se pelas Certidões de Antecedentes Criminais acostadas às fls.
91/92, que não possui antecedentes. No concernente à conduta social e
à personalidade, nada há nos autos para valorá-las. Pelo que se
depreende dos autos o motivo do delito não o favorece, pois decorrente
de não aceitar o término do relacionamento na época dos fatos. As
circunstâncias do fato já foram consideradas quando da tipificação do
delito, pois que praticado no âmbito das relações familiares. Não há
demonstração de consequências extrapenais em razão da prática do
delito. Não há demonstração de que o comportamento da vítima
contribuiu para a prática delituosa. Considerando as circunstâncias
judiciais antes apreciadas, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de
detenção. Não havendo circunstância atenuante ou agravante, nem
causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, fixo a
pena definitivamente em 04 (quatro) meses de detenção. Por aplicação
do disposto no § 2º, do art. 387, do CPP, verifico pela certidão carcerária
a  ser juntada aos autos, que o réu foi preso em decorrência deste fato
em 17/12/2012, permanecendo preso até o dia 14/01/2013. Portanto, o
tempo de prisão provisória cumprida foi de 29 (vinte e nove) dias.
Procedida à detração da pena de detenção fixada, verifica-se que o réu
ainda deverá cumprir uma pena de 03 (três) meses e 01 (um) dias de
detenção. PRESCRIÇÃO RETROATTIVA. O sistema penal vigente
estabelece prazos para que o Estado, detentor do poder-dever de punir,
exercite a pretensão punitiva considerando o máximo da pena
abstratamente cominada, e a pretensão executória, considerando a pena
concretamente aplicada. Transcorridos tais prazos, restam extintas
essas pretensões, possibilitando ao magistrado seu reconhecimento de
ofício, nos conforme previsto no art. 61, do CPP. A lei substantiva penal,
em seu art. 109, VI, prevê o lapso prescricional de 03 (três) anos para os
crimes em que o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano. A pena fixada
definitivamente nesta sentença condenatória foi de 03 (três) meses e 01
(um) dias de detenção. Os fatos ocorreram em 25/11/2012, e a denúncia
foi recebida em 09/10/2013, sendo que do recebimento da denúncia até
esta sentença já se passaram mais de 03 (três) anos, sem que
ocorresse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional. Por esse motivo, nos termos do art. 61 do CPP, e artigos
107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, do Código Penal, JULGO EXTINTA
a pretensão executória do Estado na modalidade retroativa. Sem
condenação em custas. Após o trânsito em julgado e as devidas
comunicações, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-
se a vítima (art. 21 da lei 11.340/2006). Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017. SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES. Juíza de Direito - Respondendo pelo 1º
JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
011 - 0000452-81.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.000452-9
Réu: Antonio Adesbal Rodrigues Vale

Final da Sentença: Por todo o exposto, com fundamento no art. 386,
inciso VI, do CPP, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na
denúncia, para ABSOLVER o réu ANTÔNIO ADESBAL RODRIGUES
VALE, do crime inserto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em
combinação com o art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/06. Após o trânsito
em julgado, expeçam-se as comunicações cabíveis e arquivem-se os
autos com as baixas na distribuição. Sem condenação em custas.
Intime-se a vítima (art. 21 da lei 11.340/2006). Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017. SISSI
MARLENE DIETRICH SCHWANTES - Juíza de Direito - Respondendo
pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0008144-34.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.008144-4
Réu: Heros Carneiro Verdolim

Final da Sentença: Por todo o exposto, com fulcro no art. 61, do CPP, e
arts. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI, do Código Penal, DECLARO

EXTINTA a PUNIBILIDADE do réu HEROS CARNEIRO VERDOLIN,
pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto
ao delito descrito no art. 147, do Código Penal. No mérito, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para
CONDENAR o réu nas penas do art. 129, § 9º, do CP e 148, § 1º, inciso
V, c/c art. 61, I e II, alínea "f", na forma do art. 69, todos do CP, c/c o art.
7º, inciso I, da Lei 11.340/06. Passo a dosar a pena para cada um dos
delitos atenta ao princípio constitucional da sua individualização. Art.
129, § 9º, do CP: Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59
do Código Penal, verifica-se, quanto à culpabilidade, que o réu agiu com
dolo normal à espécie, nada havendo a ser valorado. Quanto aos
antecedentes, verifica-se pelas Certidões de Antecedentes Criminais
acostadas às fls. 148/155, que embora o réu já tenha sido condenado
por sentença penal anterior transitada em julgado, tendo em vista que tal
circunstância implica em reincidência, deixo de valorá-la. No
concernente à conduta social, não pode ser considerada boa, pois já foi
condenado por possuir vários processos em outras varas Criminais,
estando inclusive cumprindo pena na PAMC.  No tocante à
personalidade, nada há nos autos para valorá-la. Pelo que se depreende
dos autos o motivo do delito não o favorece, pois decorreu do fato da
vítima não aceitar manter relações sexuais com o mesmo; As
circunstâncias do fato já foram consideradas quando da tipificação do
delito, pois que praticado no âmbito das relações familiares. Não há
demonstração de consequências extrapenais em razão da prática do
delito. O comportamento da vítima não contribuiu para a conduta
delituosa. Diante das circunstâncias judiciais apreciadas, fixo a pena-
base em 01 (um) ano de detenção. Não havendo circunstância
atenuante, mas presente a circunnstância agravante prevista no art. 61,
inciso I, do CP, (reincidência), agravo a pena em 02 (dois) meses de
detenção, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.
Não há causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas,
fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção. Art. 148, § 1º, V, do CP: Considerando as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se, quanto à
culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à espécie, nada havendo
a ser valorado. Quanto aos antecedentes, verifica-se pelas Certidões de
Antecedentes Criminais acostadas às fls. 148/155, que embora o réu já
tenha sido condenado por sentença penal anterior transitada em julgado,
tendo em vista que tal circunstância implica em reincidência, deixo de
valorá-la. No concernente à conduta social, não pode ser considerada
boa, pois já foi condenado por possuir vários processos em outras varas
Criminais, estando inclusive cumprindo pena na PAMC.  No tocante à
personalidade, nada há nos autos para valorá-la. Pelo que se depreende
dos autos o motivo do delito não o favorece, pois decorreu do fato da
vítima não aceitar manter relações sexuais com o mesmo; As
circunstâncias do fato já foram consideradas quando da tipificação do
delito, pois que praticado no âmbito das relações familiares. Não há
demonstração de consequências extrapenais em razão da prática do
delito. O comportamento da vítima não contribuiu para a conduta
delituosa. Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas,
fixo ao réu a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de
reclusão. Não há circunstância atenuante a ser aplicada, mas presente
as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, aliena "f"
do CP, (reincidência e crime praticado contra mulher em sede de
violência doméstica), agravo a pena em 120 (cento e vinte) dias de
reclusão, ou seja, em 04 (quatro) meses de reclusão, fixando-a em 02
(dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Não há causa de diminuição
de aumento a serem consideradas, fixando-a definitivamente em 02
(dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Finalmente, sendo aplicável
ao caso a regra do concurso material, quanto às penas privativas de
liberdade aplicadas, conforme previsto no art. 69, do CP, somo as penas
anteriormente estabelecidas, ficando o réu definitivamente condenado às
penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 02 (dois) anos e
07 (sete) meses de reclusão. Por aplicação do disposto no § 2º, do art.
387, do CPP, verifico pela certidão carcerária juntada aos autos às fls.
156/158, que o réu foi preso em decorrência deste fato em 21/02/2011,
permanecendo preso até o dia 25/02/2011. Portanto, o tempo de prisão
provisória cumprida foi de 05 (cinco) dias. Tendo em vista a diversidade
de penas aplicadas, procedo à detração do tempo de prisão já cumprido
da pena de reclusão imposta, uma vez que se mostra mais benéfico ao
condenado. Procedida à detração da pena de reclusão fixada, verifica-se
que o réu ainda deverá cumprir uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de detenção e 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reincidência, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c" e 3º, do
Código Penal. Concedo ao réu o direito de aguardar o trânsito em
julgado desta sentença em liberdade, tendo em vista que aguardou o
julgamento deste processo em liberdade, sendo preso novamente, mas
em decorrência de ter cometido outros crimes em outros processos não
pertencentes a este Juízo. Considerando que este Juizado ainda não
está dotado da necessária estrutura para a execução das respectivas
penas, transitada em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol
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de culpados, expeça-se a guia de execução de pena, na forma dos art.
105 e s., da Lei 7.210/84, remetendo-se à Vara de Execução Penal.
Após as devidas comunicações, arquivem-se os autos com as baixas
necessárias. Sem custas, uma vez que pela hipossuficiência financeira
foi assistido pela DPE. Oficie-se a Vara de Execução Penal sob o
decreto condenatório. Intime-se a vítima (art. 21 da lei 11.340/2006).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 09 de
janeiro de 2017. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES. Juíza de
Direito - Respondendo pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0011937-10.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.011937-2
Réu: Elisvan Felix da Silva

Final da Sentença: Por todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da
denúncia para CONDENAR ELISVAN FÉLIX DA SILVA, como incurso
nas sanções do artigo 129, § 9º (02 vezes), na forma do art. 71,
parágrafo único, ambos do CP, em combinação com o art. 7º, I, da Lei nº
11.340, praticados contra as vitimas ROSA MARIA MAGALHÃES
VIRGÍNIO e REURIANE VIRGÍNIO DA SILVA, e INDEFERIR o pedido
de fixação da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPP. Passo
a dosar a pena de cada delito, atenta ao princípio constitucional da sua
individualização. Art. 129, § 9º, do CP: Considerando as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se, quanto à
culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à espécie, nada havendo
a ser valorado. Quanto aos antecedentes, verifica-se pelas Certidões de
Antecedentes Criminais acostadas às fls. 114/115, que não apresenta
antecedentes. No concernente à conduta social e à personalidade, nada
há nos autos para valorá-las. Pelo que se depreende dos autos o motivo
do delito não o favorece, pois decorreu de briga banal, estando o réu sob
efeito de bebida alcoólica; As circunstâncias do fato já foram
consideradas quando da tipificação do delito, pois que praticado no
âmbito das relações familiares. Não há demonstração de consequências
extrapenais em razão da prática do delito. O comportamento da vítima
não contribuiu para a conduta delituosa. Considerando as circunstâncias
judiciais antes apreciadas, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de
detenção. Não há circunstância atenuante, nem agravante a serem
aplicadas. Não há causa de diminuição de pena a ser aplicada, mas
reconhecida a causa de aumento prevista no art. 71, parágrafo único do
CP, por se tratar de dois delitos contra vítimas diferentes, aumento a
pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 20 (vinte) dias de detenção,
fixando-a definitivamente em 04 (quatro) meses  e 20 (vinte) dias de
detenção. Por aplicação  do disposto no § 2º, do art. 387, do CPP,
verifico pela certidão carcerária juntada aos autos à fl. 116, que o réu foi
preso em decorrência deste fato em 13/07/2013, permanecendo preso
até o dia 14/07/2013. Portanto, o tempo de prisão provisória cumprida foi
de 01 (um) dia. Procedida à detração da pena de detenção fixada,
verifica-se que o réu ainda deverá cumprir uma pena de 04 (quatro)
meses e 19 (dezenove) dias de detenção. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
O sistema penal vigente estabelece prazos para que o Estado, detentor
do poder-dever de punir, exercite a pretensão punitiva considerando o
máximo da pena abstratamente cominada, e a pretensão executória,
considerando a pena concretamente aplicada. Transcorridos tais prazos,
restam extintas essas pretensões, possibilitando ao magistrado seu
reconhecimento de ofício, nos conforme previsto no art. 61, do CPP. A
lei substantiva penal, em seu art. 109, VI, prevê o lapso prescricional de
03 (três) anos para os crimes em que o máximo da pena é inferior a 01
(um) ano. A pena fixada definitivamente nesta sentença condenatória foi
de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de detenção. Os fatos
ocorreram em 13/07/2013, e a denúncia foi recebida em 05/12/2013,
sendo que do recebimento da denúncia até esta sentença já se
passaram mais de 03 (três) anos, sem que ocorresse qualquer causa
suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Por esse motivo, nos
termos do art. 61 do CPP, e artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110,
do Código Penal, JULGO EXTINTA a pretensão executória do Estado na
modalidade retroativa. Sem condenação em custas. Após o trânsito em
julgado e as devidas comunicações, arquivem-se os autos com as
baixas necessárias. Intime-se a vítima (art. 21 da lei 11.340/2006).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 09 de
janeiro de 2017. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES. Juíza de
Direito - Respondendo pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0016066-58.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.016066-5
Réu: Wendell Messias Passos

Final da Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para,
com fundamento no art. 383, do CPP, CONDENAR WENDEL MESSIAS
PASSOS, como incurso nas sanções do art. 147, do Código Penal e
artigo 21, da LCP, ambos c/c o art. 61, inciso II, alínea "f" do CP, na

forma do art. 69, do CP, em combinação com o art. 7º, I e II da Lei n.º
11.340/06, ABSOLVÊ-LO do delito descrito no art. 163, parágrafo único,
inciso I, do CP, nos termos do art. 386, II, do CPP, e com fundamento no
art. 336, do CPP, determinar que o valor da fiança recolhida pelo réu
seja revertido em favor da vítima a título de indenização. Passo a dosar
a pena de cada delito, atenta ao princípio constitucional de sua
individualização. Art. 147, do CP: Considerando as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se, quanto à
culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à espécie, nada havendo
a ser valorado. Quanto aos antecedentes, verifica-se pelas Certidões de
Antecedentes Criminais acostadas às fls. 120/124, que não possui
antecedentes. No concernente à conduta social, não pode ser
considerada boa, pois consoante a prova oral produzida, o condenado
faz uso abusivo de bebida alcoólica. Quanto à personalidade, nada há
nos autos para valorá-la. Pelo que se depreende dos autos o motivo do
delito não o favorece, pois decorreu de fato banal, em razão da vítima ter
negado lhe dar dinheiro para consumir mais bebida alcoólica e de fazer
uso de seu veículo automotor. As circunstâncias do fato já foram
consideradas quando da tipificação do delito, pois que praticado no
âmbito das relações familiares. Não há demonstração de consequências
extrapenais em razão da prática do delito. O comportamento da vítima
não contribuiu para a prática delituosa. Considerando as circunstâncias
judiciais antes apreciadas, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 15
(quinze) dias de detenção. Não havendo circunstância atenuante a ser
considerada, mas  presente a circunstância agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea "f" do CP, (crime praticado contra a mulher, em sede
de violência doméstica), agravo a pena em 12 (doze) dias de detenção,
fixando-a em 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção. Não
havendo causa de diminuição ou de aumento de pena a ser
considerada, fixo a pena definitivamente em 02 (dois) meses e 27 (vinte
e sete) dias de detenção. Art. 21, da LCP: Considerando as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se, quanto
à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à espécie, nada
havendo a ser valorado. Quanto aos antecedentes, verifica-se pelas
Certidões de Antecedentes Criminais acostadas às fls. 120/124, que não
possui antecedentes. No concernente à conduta social, não pode ser
considerada boa, pois consoante a prova oral produzida, o condenado
faz uso abusivo de bebida alcoólica. Quanto à personalidade, nada há
nos autos para valorá-la. Pelo que se depreende dos autos o motivo do
delito não o favorece, pois decorreu de fato banal, em razão da vítima ter
negado lhe dar dinheiro para consumir mais bebida alcoólica e de fazer
uso de seu veículo automotor. As circunstâncias do fato já foram
consideradas quando da tipificação do delito, pois que praticado no
âmbito das relações familiares. Não há demonstração de consequências
extrapenais em razão da prática do delito. O comportamento da vítima
não contribuiu para a prática delituosa. Considerando as circunstâncias
judiciais antes apreciadas, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 15
(quinze) dias de prisão simples. Não havendo circunstância atenuante a
ser considerada, mas presente a circunstância agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea "f", do CP, (crime praticado contra a mulher, em sede
de violência doméstica), agravo a pena em 07 (sete) dias de prisão
simples, fixando-a em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão
simples. Não havendo causa de diminuição ou de aumento de pena a
ser considerada, fixo a pena definitivamente em 01 (um) mês e 22 (vinte
e dois) dias de prisão simples. Finalmente, sendo aplicável ao caso a
regra do concurso material, quanto às penas privativas de liberdade
aplicadas, conforme previsto no art. 69, do CP, somo as penas
anteriormente estabelecidas, ficando o réu definitivamente condenado às
penas de 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 01 (um)
mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples. Não se aplica o disposto
no § 2º, do art. 387, do CPP, tendo em vista que o réu não foi preso por
estes fatos. O regime de cumprimento da pena será o aberto, tendo em
vista o disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Por tratar-
se de caso de violência doméstica, descabe a substituição da pena
aplicada por só pena de multa substitutiva, prevista nos arts. 44, § 2º e
60, § 2º, ambos do CP, conforme disposto no art. 17, Lei 11.340/06.
Descabe também a substituição da pena aplicada por qualquer das
penas restritivas de direito previstas no art. 43, do CP, à vista de o delito
ter sido praticado com violência, conforme art. 44, I, do mesmo diploma
legal. Contudo, cabe a aplicação do benefício da suspensão da
execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, sob a condição de
limitação de final de semana, a critério do Juiz da Vara de Execução de
Penas e Medidas Alternativas à Pena Privativa de Liberdade, na forma
dos arts. 77, caput e incisos, 78, §1º, do CP, sob pena de revogação do
benefício em caso de descumprimento (art. 81, CP). Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade, vez que o regime de cumprimento da
pena é aberto, ele aguardou o julgamento em liberdade e não se
apresentam elementos que impliquem na necessidade de medida
restritiva de sua liberdade. Considerando que este Juizado ainda não
está dotado da necessária estrutura para a execução das respectivas
penas, transitada em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol
de culpados, expeça-se a guia de execução de pena, na forma dos art.
147 e s., da Lei 7.210/84, remetendo-se à Vara de Execução de Penas e
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Medidas Alternativas à Pena Privativa de Liberdade. Condeno o réu ao
pagamento das custas processuais, cujo valor deverá ser descontado do
valor da fiança recolhida. Expeça-se o Alvará de Levantamento do valor
da fiança em favor da vítima, depois de descontado o valor das custas
processuais. Após o trânsito em julgado e as devidas comunicações,
arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se a vítima (art.
21 da lei 11.340/2006). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017. SISSI MARLENE DIETRICH
SCHWANTES. Juíza de Direito - Respondendo pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0007928-68.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007928-5
Réu: Arnaldo Cabral de Souza

Final da Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR
ARNALDO CABRAL DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo
129, § 9º, do Código Penal, em combinação com o art. 7º, I, da Lei n.º
11.340/06, e INDEFERIR o pedido de fixação da indenização prevista no
art. 387, inciso IV, do CPP. Passo a dosar a pena, atenta ao princípio
constitucional da sua individualização. Considerando as circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se, quanto à
culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal a espécie, nada havendo
a ser valorado. Quanto aos antecedentes, verifica-se pelas Certidões de
Antecedentes Criminais juntadas às fls. 61/62, que não apresenta maus
antecedentes. No concernente à conduta social e à personalidade, não
há prova nos autos para valorá-las. O motivo do delito não favorece ao
réu, pois em razão de discussão banal motivada por ciúmes. As
circunstâncias do fato já foram consideradas quando da tipificação do
delito, pois que praticado no âmbito das relações familiares. Não há
demonstração de consequências extrapenais em razão da prática do
delito. Não há demonstração de que o comportamento da vítima
contribuiu para a prática delituosa. Considerando as circunstâncias
judiciais antes apreciadas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de
detenção. Não havendo circunstâncias atenuantes nem agravantes, nem
causa de diminuição ou de aumento a serem consideradas, fixo a pena
definitivamente em 03 (três) meses de detenção. Não se aplicação do
disposto no § 2º, do art. 387, do CPP, pois o réu não foi preso em razão
destes fatos. O regime de cumprimento da pena será o aberto, tendo em
vista o disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Por tratar-
se de caso de violência doméstica, descabe a substituição da pena
aplicada por só pena de multa substitutiva, prevista nos arts. 44, § 2º e
60, § 2º, ambos do CP, conforme disposto no art. 17, Lei 11.340/06.
Descabe também a substtituição da pena aplicada por qualquer das
penas restritivas de direito previstas no art. 43, do CP, à vista de o delito
ter sido praticado com violência, conforme art. 44, I, do mesmo Diploma
legal. Contudo, cabe a aplicação do benefício da suspensão da
execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, sob a condição de
limitação de final de semana, a critério da Vara de Execução de Penas e
Medidas Alternativas à Pena Privativa de Liberdade, na forma dos arts.
77, caput e incisos, 78, §1º, do CP, sob pena de revogação do benefício
em caso de descumprimento (art. 81, CP). Concedo ao réu o direito de
recorrer em liberdade, vez que, o regime de cumprimento da pena é
aberto, ele aguardou o julgamento em liberdade e não se apresentam
elementos que impliquem na necessidade de medida restritiva de sua
liberdade. Considerando que este Juizado ainda não está dotado da
necessária estrutura para a execução das respectivas penas, transitada
em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol de culpados,
expeça-se a guia de execução de pena, na forma dos art. 147 e s., da
Lei 7.210/84, remetendo-se à Vara de Execução de Penas e Medidas
Alternativas à Pena Privativa de Liberdade. Sem condenação em custas,
uma vez que pela hipossuficiência financeira, foi patrocinado pela DPE.
Intime-se a vítima (art. 21 da lei 11.340/2006). Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017. SISSI
MARLENE DIETRICH SCHWANTES. Juíza de Direito - Respondendo
pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0013681-06.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.013681-2
Réu: Jairo Onildo Silva Rodrigues

Final da Sentença: Por todo o exposto, com fundamento no art. 386,
incisos III e VI, do CPP, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na
denúncia, para ABSOLVER o réu JAIRO ONILDO SILVA RODRIGUES,
dos crimes insertos nos arts. 129, §9º e 146, c/c art. 61, II, "f", na forma
do art. 69, todos do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei
11.340/06. Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações
cabíveis e arquivem-se os autos com as baixas na distribuição. Sem
condenação em custas. Intime-se a vítima (art. 21 da lei 11.340/2006).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 09 de
janeiro de 2017. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES. Juíza de
Direito - Respondendo pelo 1º JVDFCM

Nenhum advogado cadastrado.

017 - 0004736-93.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004736-2
Réu: Jose da Natividade Viana

Final da Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR JOSÉ DA SILVA,
como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, em combinação com
o art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/06; e INDEFERIR o pedido de fixação da
indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPP. Passo a dosar a
pena do delito, nos termos do art. 59 do CP e atento ao princípio
constitucional da individualização da pena. Considerando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico, quanto à culpabilidade,
que o réu agiu com dolo normal à espécie, nada havendo a ser valorado.
Quanto aos antecedentes, verifico que o réu, conforme Certidão de
Antecedentes Criminais juntada às fls. 193/195, apresenta antecedentes,
mas não podem ser valorados nesta fase, tendo em vista que nenhuns
dos crimes geram reincidência. No concernente à conduta social e à
personalidade, nada há nos autos para valorá-las. Pelo que se
depreende dos autos o motivo do delito não o favorece, pois decorrente
de motivo banal, decorrente de brigas do casal. As circunstâncias do fato
já foram consideradas quando da tipificação do delito, pois que praticado
no âmbito das relações familiares. Não há demonstração de
consequências extrapenais em razão da prática do delito. Não há
demonstração de que o comportamento da vítima contribuiu para a
prática delituosa. Considerando as circunstâncias judiciais antes
apreciadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção. Não havendo
circunstância atenuante ou agravante, nem causa de diminuição ou
aumento de pena a serem aplicadas, fixo a pena definitivamente em 01
(um) ano de detenção. Por aplicação do disposto no § 2º, do art. 387, do
CPP, verifico pela certidão carcerária juntada aos autos, às fls. 196/199,
que o réu foi preso em decorrência deste fato em 1°/03/2015,
permanecendo preso até o dia 07/05/2015. Portanto, o tempo de prisão
provisória cumprida foi de 68 (sessenta e oito) dias. Procedida à
detração da pena de detennção fixada, verifica-se que o réu ainda
deverá cumprir uma pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto,
tendo em vista as circunstâncias do art. 59, do CP, serem algumas
desfavoráveis, conforme disposto no art. 33, §§ 2º, alínea "c" e 3º, do
Código Penal. Embora o réu se encontre cumprindo pena por
condenação em outro processo, concedo a ele o direito de recorrer em
liberdade desta sentença, uma vez que, em tese, respondeu a este
processo em liberdade. Considerando que este Juizado ainda não está
dotado da necessária estrutura para a execução das respectivas penas,
transitada em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol de
culpados e expeça-se guia de execução definitiva, na forma dos art. 105
e s., da Lei 7.210/84, remetendo-se à Vara de Execuções Penais. Sem
condenação em custas, uma vez que pela hipossuficiência financeira, foi
patrocinado pela DPE. Oficie-se a Vara de Execuções Penais, sobre o
presente o decreto condenatório. Após as devidas comunicações,
arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se a vítima (art.
21 da lei 11.340/2006). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-
se. Boa Vista/RR, 09 de janeiro de 2017. SISSI MARLENE DIETRICH
SCHWANTES. Juíza de Direito - Respondendo pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
018 - 0016511-76.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.016511-0
Réu: Maria do Socorro Ferreira da Silva e outros.

Despacho: Tendo em vista certidão de fl. 142, abra-se nova vista ao MP
para manifestação. Boa Vista, 02/01/17. Sissi Marlene Dietrich
Schwantes. Juíza de Direito.
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0001489-07.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.001489-1
Réu: Francinaldo Matos de Freitas da Luz

Despacho: À vista do largo lapso temporal decorrido desde a ulterior
informação (fl.31), nova vista à DPE em assistência a requerente para
dizer da atual situação fática/utilidade da medida. Retornem-me os autos
à apreciação. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes.
Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0006820-67.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.006820-2
Réu: Pedro Henrique Silva Rocha

Despacho: Intime-se e notifique-se o requerido via edital, nos termos
procedimentais adotados no Juízo. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi

Boa Vista, 10 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5895 28/64



Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

021 - 0009271-65.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009271-5
Réu: Adao Maia dos Santos

Despacho: Intime-se/notifique-se o requerido via edital, nos termos
procedimentais adotados no Juízo. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi
Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

022 - 0015794-93.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.015794-8
Réu: Willian Silva de Abreu

Despacho: Vista a DPE em assistência a vítima/requerente para dizer da
atual situação fática; necessidade de medida mais gravosa,
considerando suposto contexto permissivo de aproximação do requerido
relatado pela requerente, fl. 45 e ante todas as diligências frustradas
para intimar/notificar pessoalmente o agressor. Boa Vista/RR, 30/12/16.
Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

023 - 0017588-52.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017588-2
Réu: Jean Carlos Araujo Silva

Despacho: Certifique acerca de endereços das partes, eventualmente
informados e/ou atual izados nos autos de Ação Penal em
curso/instrução (Nº 0010.15.002292-8) fl. 47. Retornem-me os autos.
Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de
Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

024 - 0000751-82.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000751-3
Réu: Joao Costa dos Santos

Despacho: Intime-se/notifique-se o requerido via edital, consoante
requerido pelo MP, fl. 43 (parte final) nos termos procedimentais
adotados no Juízo. Com o decurso de prazo, com ou sem manifestação
da parte, retornem-me conclusos os autos. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi
Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

025 - 0003417-56.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003417-8
Réu: Emerson Onofre

Despacho: Junte-se aos autos Supracitado, após abra-se vista ao MP
para manifestação. Em tempo: Junte-se cópia na Ação Penal
010.12.005655-0. Boa Vista/RR, 09/01/17. Sissi Marlene Dietrich
Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

026 - 0007661-28.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007661-7
Réu: Liandro Barroso Evangelista

Despacho: Intime-se e notifique-se o requerido via edital, nos termos
procedimentais adotados no Juízo. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi
Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

027 - 0007817-16.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007817-5
Réu: Samuel Costa Canina

Despacho: Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 37, certifique-se
quanto ao registro de outros feitos no Juízo e da situação dos
correspondentes autos de Inquérito. Retornem-me conclusos. Boa
Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito -
respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

028 - 0010113-11.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010113-4
Réu: Alcimar Soares Furtado

Despacho: Certifique-se quanto ao cumprimento da prisão do requerido
e/ou junte-se certidão carcerária. Retornem-me conclusos os autos para
proferir sentença. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich

Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

029 - 0011775-10.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011775-9
Réu: Daniel de Souza Petrucci

Despacho: Renove-se o expediente de fl. 36, consignando prazo de 05
(cinco) dias úteis para manifestação da parte, sob pena de
extinção/revogação da medida, desta feita para o endereço indicado à fl.
40. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de
Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

030 - 0011848-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011848-4
Réu: Marcos Alexandre Malheiros Sales

Despacho: Aguarde-se o decurso de prazo do Recesso Forense. Após,
solicite-se resposta do expediente do anverso, bem como tente-se novo
contato com a parte, nos termos do item 2 do Despacho de fl.25. Depois
disso, nova conclusão. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich
Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Advogado(a): Antonio Leandro da Fonseca Farias

031 - 0012488-82.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012488-8
Indiciado: R.M.F.

Despacho: Vista ao MP, para as aduções que entender pertinentes
quanto ao presente pleito de Medida Protetiva, ante as ulteriores
informações trazidas aos autos. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene
Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

032 - 0012511-28.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012511-7
Réu: Yvanaldo Silva Martins

Despacho: Intime-se e notifique-se o requerido via edital, nos termos
procedimentais adotados no Juízo. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi
Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

033 - 0013624-17.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013624-7
Réu: Emerson da Silva Pinheiro

Despacho: Vista ao MP, para as aduções de direito, ante as informações
ulteriores trazidas aos autos. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene
Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

034 - 0014328-30.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014328-4
Réu: Wagner Viana da Silva

Despacho: Diga a DPE em assistência à requerente acerca da atual
situação fática, real necessidade das medidas, ante as informações
consiganas às fls. 35 e, em permanecendo a necessidade das medidas,
indicar dados válidos para localizar o requerido para os atos
processuais. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes.
Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

035 - 0014930-21.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014930-7
Réu: Samuel Ferreira Carvalho

Despacho: Diga a DPE em assistência à requerente acerca da real
necessidade das medidas, ante as informações consignadas à fls. 18 e
21. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de
Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

036 - 0016312-49.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016312-6
Réu: Amadeus Nascimento Silva

Despacho: Vista ao MP, para as aduções que entender pertinentes ao
pleito. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza
de Direito respondendo pelo 1º JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

037 - 0016572-29.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016572-5
Réu: Samuel Oliveira Neves
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Despacho: Por ora, tente-se o chamamento pessoal do requerido em
Secretaria via contato telefônico, em dias/horários distintos, para tomar
ciência da Ação/Decisão em seu desfavor, nos termos procedimentais
adotados no Juízo. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich
Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

038 - 0017337-97.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017337-2
Réu: Cristiano Souza Moura

Despacho: Junte-se aos autos as certidões pela Equipe Técnica do
Juízo promovidas ao feito, anexadas à contracapa deste. Vista ao MP
para aduções de direito pertinentes. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi
Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

039 - 0017417-61.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017417-2
Réu: Edney Teixeira da Silva

Despacho: Diga a DPE em assistência à requerente para dizer atual
situação fática, real necessidade das medidas e, em sendo o caso,
indicar dados de endereço completo, válido, para localizar o requerido
para os atos processuais. Abra-se vista. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi
Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

040 - 0017495-55.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017495-8
Réu: Franclin Braian de Almeida Salgado

Despacho: Por ora, RENOVE-SE a diligência de intimação/notificação do
Agressor acerca da Medida Protetiva, devendo o(a) Sr(a) oficial(a) de
justiça realizar as diligências em dias/horários distintos, inclusive em
turno noturno e em final de semana, com as prerrogativas do art. 212,
§2º, CPC, apresentando certidão circunstanciada nos autos. Boa
Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito -
respondendo pelo 1º JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

041 - 0017559-65.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017559-1
Réu: Leandro da Cunha Silva

Final da Decisão: ISTO POSTO, com base nos artigos 7.°, caput e
incisos e  22, caput, incisos e parágrafos, no que couberem, e mais
dispositivos da lei de proteção à mulher referida, DEFIRO O PEDIDO
incidental formulado, no que REVEJO A DECISÃO LIMINAR
PROFERIDA, ADEQUANDO ESTA AO ATUAL CONTEXTO FÁTICO
trazido aos autos,  no que REVOGO, TÃO SOMENTE, AS MEDIDAS DE
AFASTAMENTO DO REQUERIDO DO LAR E DE RECONDUÇÃO DA
REQUERENTE AO LOCAL, constantes dos itens 1 e 2 da referida
decisão, FICANDO O ROL PROTETIVO COM AS SEGUINTES
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: Proibição de aproximação da
ofendida e seus familiares, observado o limite mínimo de distância  entre
os protegidos e o agressor de 200 (duzentos) metros; Proibição de
frequentar a residência, eventual local de trabalho, estudo, lazer, e
outros de usual frequentação da ofendida; Proibição de manter contato
com a requerente, bem como de divulgar qualquer conteúdo intimidador-
ameaçador, abusivo-ofensivo à sua integridade moral e psicológica, por
qualquer meio de comunicação, inclusive de interpor pessoa(s) para
fazê-lo. Ressalve-se que a questão patrimonial bem como outras cíveis
de fundo do conflito, eventualmente pendentes, deverão ser dirimidas no
juízo competente (ou na Vara de Família ou na Vara da Justiça
Itinerante) de forma definitiva, e com a brevidade necessária ao caso,
pois que a competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência
previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações relativas a direito de
família ser, mesmo, processadas e julgadas pelas Varas de Família
(Enunc iado FONAVID N.º  3) .  As medidas pro te t ivas ora
concedidas/reformadas à ofendida perdurarão até ulterior decisão ou
declaração de extinção da punibil idade, a ser proferida nos
correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem
prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis quanto a seus
direitos patrimoniais na via ordinária. Exppeça-se mandado de intimação
ao agressor, notificando-o para o integral cumprimento da presente
decisão, constando que, caso queira, poderá apresentar manifestação,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, bem como advertência de que, caso
descumpra qualquer das medidas desta decisão, poderá lhe ser
decretada a prisão preventiva, por descumprimento de medida protetiva
de urgência (art. 20, da Lei n.º 11.340/2006 cc art. 313, III, do CPP), sem

prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. O mandado deverá
ser cumprido por Oficial de Justiça, se necessário com o auxílio da força
policial, que de logo requisito, independentemente de expedição de
ofício requisitório específico, para dar efetividade às medidas protetivas
referidas (art. 22, § 3º, da Lei 11.340/06). Intime-se a ofendida desta
decisão, pelo meio mais rápido (art. 21, da Lei 11.340/06 / Enunciado
FONAVID N.º 9), atentando-se às informações de fl. 19,  bem como a
notifique de que, caso queira, poderá ser encaminhada à Defensoria
Pública do Estado que atua neste Juizado Especializado, para sua
assistência (arts. 18, II e 28, mesma lei), bem como para os
encaminhamentos necessários visando solucionar as questões cíveis de
fundo do conflito, alusivas à separação e aos filhos. Ressalve-se que
deverá a requerente, todavia, comunicar ao juízo, imediatamente, a
mudança de situação de risco, no caso de não mais necessitar das
medidas aplicadas, para que não se perdure medida quando não se
verificar sua necessidade. Ainda da intimação acima, faça-se advertir a
requerente de que, por sua vez, não deverá entrar em contato ou se
aproximar do requerido, nem permitir, ou de alguma forma dar causa, a
aproximação ou contato com este, enquanto vigorar a presente decisão,
sob pena de perda imediata da eficácia das medidas aplicadas, e de
fazer surgir nova situação de risco à sua própria integridade física, e até
as de seus dependentes e demais familiares. Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública em assistência à requerente. Fica o(a)
oficial(a) de justiça autorizado(a) a proceder às diligências a seu cargo
com as prerrogativas dos arts. 212 e 214, II, do CPC (nova redação, Lei
N.º 13.105/2015), na forma dos arts. 13 e 14, parágrafo único, da Lei
11.340/06, cabendo à autoridade policial a que for apresentado prestar
assistência requerida, declarando por termo eventual recusa. Cumprido
o mandado pelo oficial de justiça e decorrido o prazo assinalado, com ou
sem manifestação do requerido, certifique-se. Aguarde-se o decurso das
demais diligências determinadas e cumpram-se os demais encargos da
medida aplicada, eventualmente pendentes, e retornem-me conclusos
os autos para ulterior análise e deliberação. Publique-se. Cumpra-se,
com urgência, independentemente de prévia publicação. Boa Vista/RR,
30 de dezembro de 2016.
Nenhum advogado cadastrado.

042 - 0017578-71.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017578-1
Réu: Jorge Luis Costa da Silva

Despacho: Diga a DPE em assistência a vítima/requerente acerca da
real necessidade das medidas, haja vista as informações consignadas à
fl. 22. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza
de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

043 - 0017600-32.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017600-3
Réu: Manoel Gomes da Silva

Despacho: Certifique se houve manifestação por parte do requerido,
devidamente intimado/notificado (fls.18/19). Boa Vista/RR, 30/12/16.
Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

044 - 0018391-98.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018391-8
Réu: Sergio da Silva Oliveira

Despacho: Diga a DPE em assistência a requerente acerca da situação
fática, real necessidade das medidas, ante as informações consignadas
à fls. 17 e 20. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich Schwantes.
Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

045 - 0018392-83.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018392-6
Réu: José Lúcio Canto Teixeira

Despacho: Vista a DPE pela vítima/requerente para dizer em seu
interesse, ante à manifestação de fls. 44/ss. Após, vista ao MPE para
regular manifestação. Boa Vista/RR, 30/12/16. Sissi Marlene Dietrich
Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF.
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Vara da Infância
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Parima Dias Veras

PROMOTOR(A):
Ademir Teles Menezes
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Anedilson Nunes Moreira
Erika Lima Gomes Michetti

Janaína Carneiro Costa Menezes
Jeanne Christhine Fonseca Sampaio

Luiz Carlos Leitão Lima
Ricardo Fontanella

Zedequias de Oliveira Junior
ESCRIVÃO(Ã):

Terciane de Souza Silva

Proc. Apur. Ato Infracion
046 - 0001401-32.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001401-4
Infrator: Criança/adolescente e outros.

Despacho: Intime-se a advogada da representada A.C.P, para, no prazo
de 05 (cinco) dias, apresentar suas alegações finais. Boa Vista/RR, 09
de janeiro de 2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito
Substituto
Advogados: Bruna Régia Araujo Gomes, Bruna Rodrigues de Oliveira

Vara Itinerante
Expediente de 06/01/2017

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

Alimentos - Lei 5478/68
047 - 0011516-15.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011516-7
Autor: Criança/adolescente
Réu: A.R.
 DESPACHO

Intime-se a parte recorrida para, em querendo, apresentar contrarrazões.
Após, subam os autos ao Egrégio TJ/RR, com nossas homenagnes,
desapensando dos demais.

Boa Vista/RR, 21/21/2016.

Suelen Márcia Silva Alves
Juíza Substituta
Advogado(a): Iana Pereira dos Santos

Execução de Alimentos
048 - 0003059-28.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.003059-0
Executado: Criança/adolescente
Executado: C.I.G.S.
 DESPACHO

Expeça-se certidão de crédito, observando-se a decisão de fl. 49.
Aguarde-se pelo trânsito em julgado da r. sentença.
Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Em, 6 de janeiro de 2017.

	ERICK LINHARES
	Juiz de Direito
Advogado(a): Débora Mara de Almeida

Vara Itinerante
Expediente de 07/01/2017

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

Execução de Alimentos
049 - 0002153-04.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.002153-0
Executado: Criança/adolescente
Executado: A.S.C.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 7 de janeiro de 2017.

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

050 - 0002380-91.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.002380-9
Executado: Criança/adolescente
Executado: A.L.L.
 S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 37.

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  Wendel Marques Lourenço em face de
Alex Lourenço Lima.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 7 de janeiro de 2017.

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

051 - 0005156-64.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005156-0
Executado: Criança/adolescente
Executado: H.S.P.
 S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 20.

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  Gabriel Santos da Silva em face de
Humberto da Silva Palheta.  Defiro o requerido em fl. 46. Diligências
necessárias.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 7 de janeiro de 2017.

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

052 - 0009201-14.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009201-0
Executado: Criança/adolescente
Executado: V.P.O.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

	Boa Vista, 7 de janeiro de 2017.

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

Cumprimento de Sentença
053 - 0008428-66.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008428-0
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: Eriko Marcel da Silva Matos
 S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 37.

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  Gabriel Henrique Pinheiro de Matos em
face de Eriko Marcel da Silva Matos.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 7 de janeiro de 2017.

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

054 - 0018102-68.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018102-9
Executado: Jovanir Marinho Barbosa
Executado: Rosinete Nascimento dos Santos
 DESPACHO

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para manifestar-se
nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Em, 7 de janeiro de 2017.

	SUELEN MARCIA SILVA ALVES
	Juíza Substituta
Advogado(a): André Luiz Francisco

Execução de Alimentos
055 - 0020654-74.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.020654-0
Executado: Criança/adolescente
Executado: M.S.M.
 S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 85.

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  Braian Costa Menezes   em face de
Marcelo da Silva Menezes.    Revogo a decisão que decretou a prisão do
alimentante. Registre-se. Ao cartório para as providências de estilo.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 7 de janeiro de 2017.

	SUELEN MARCIA SILVA ALVES
	Juíza Substituta
Advogado(a): Aline Dionisio Castelo Branco

056 - 0002638-04.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.002638-0
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: A.S.N.N.
 SENTENÇA

Vistos etc.
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Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito. Determino
a exclusão dos dados do alimentante no SCPC/ SERASA.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

	Boa Vista, 7 de janeiro de 2017.

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

057 - 0005199-98.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005199-0
Executado: H.B.S.S.S.
Executado: R.S.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

	Boa Vista, 7 de janeiro de 2017.

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

058 - 0006245-25.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006245-0
Executado: Criança/adolescente
Executado: S.S.N.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, o requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito. Determino
a exclusão dos dados do alimentante do SCPC/ Serasa. Revogo a
decisão que decretou a prisão do alimentante. Registre-se. Ao cartório
para as providências de estilo.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

	Boa Vista, 7 de janeiro de 2017.

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

059 - 0006250-47.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006250-0
Executado: Criança/adolescente
Executado: O.R.S.N.
 S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 85.

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  Braian Costa Menezes   em face de
Marcelo da Silva Menezes.    Revogo a decisão que decretou a prisão do
alimentante. Registre-se. Ao cartório para as providências de estilo.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 7 de janeiro de 2017.

	SUELEN MARCIA SILVA ALVES
	Juíza Substituta
Advogado(a): Ernesto Halt

Out. Proced. Juris Volun
060 - 0020039-16.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.020039-9
Autor: J.S.P.S.
Réu: G.V.F.
 DESPACHO

Defiro a gratuidade da Justiça.
Designe-se data para audiência una de conciliação e instrução e
julgamento.
Cite-se a parte requerida e intime-se a requerente, 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, 7 de janeiro de 2017.

	SUELEN MARCIA SILVA ALVES
	Juíza Substituta
Advogados: Marcos Antônio C de Souza, Maria Luzia Vaz da Costa,
Diego Freire de Araújo
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Comarca de Caracarai
Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca

Comarca de Mucajai

Índice por Advogado
047247-PR-N: 001

Publicação de Matérias

Execução de Pena
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Execução da Pena
001 - 0000101-72.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000101-9
Réu: Francisco Lúcio da Silva
 DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de prisão domiciliar em favor de FRANCISCO LÚCIO
DA SILVA, fls. 25/29, que fora condenado à pena de 01 (um) ano de
detenção e quarenta dias-multa, a ser cumprida, em regime aberto, pela
prática do crime previsto no Art. 306 do CTB.
Ante o pedido acima, o "Parquet" opinou pelo deferimento, fls. 32.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Assiste razão às partes.
É cediço que em razão da ausência de casa de albergue masculino
nesta Comarca, o reeducando não deve cumprir sua pena em
estabelecimento prisional inadequado, devendo, portanto, recolher-se
em local apropriado, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
Posto isso, DEFIRO a PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do Art. 117, II,
da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal).
Por fim, cientifique-se o reeducando que:
a) deverá ficar recolhido após as 20h e finais de semana, sob pena de
revogação do benefício;
b) deverá comparecer pessoal e mensalmente em juízo, para comprovar
a continuidade de residência fixa e ocupação ilícita;
c) não poderá mudar de residência sem comunicação ao Juízo e à
autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;  e
d) não poderá frequentar bares, boates, casa de jogos, casas de
prostituição ou semelhantes.
Qualquer alteração verificada na conduta ou comportamento do
reeducando no usufruto deste benefício deverá ser comunicada,
imediatamente, a este Juízo, para possível suspensão ou revogação do
benefício.
Retifique-se a planilha de Levantamento de Penas.
Cumpra-se, COM URGÊNCIA, bem como a cota ministerial de fls. 32.
Designo audiência admonitória para o dia _____/_____/_____, às
____h____.
Publique-se. Intimem-se.
Certifique-se o trânsito em julgado dos autos .

Mucajaí, 09 de Janeiro de 2017.

CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Juiz de Direito Titular da Comarca de Mucajaí
Advogado(a): João Ricardo M. Milani

Comarca de Rorainópolis

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 06/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Plá Pujades de Ávila

PROMOTOR(A):
Masato Kojima

Paulo André de Campos Trindade
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto

Elisangela Evangelista Beserra

Med. Protetivas Lei 11340
001 - 0000007-39.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000007-0
Réu: Jerry Gomes dos Santos
 A requerente THALIA LUSTOSA DE ARAÚJO, qualificada nos autos,
requer com fulcro no artigo 19 "caput" da Lei Federal n° 11.340/06 (Lei
"Maria da Penha"), a decretação Medidas Protetivas de Urgência, em
desfavor do requerido JERRY GOMES DOS SANTOS, com fundamento
nas disposições expressas no artigo 22, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Lei Federal n°. 11.340, de 07 de agosto de 2006. Com o pedido vieram
os seguintes documentos: a) Boletim de Ocorrência n°. 2795/2016; e b)
Termo de Declarações da Vítima. Consta nos autos o relato da vítima
dando conta que manteve uma relação conjugai com o suposto agressor
por aproximadamente 08 (oito) meses, mas que em junho de 2016
voltou a conviver com o mesmo; Que no dia 28 de dezembro de 2016,
após uma discussão, o suporto agressor puxou seus cabelos, arrastou-a
pelo terreiro, chutou-a e bateu com o capacete em suas pernas; Afirma
ainda que, no dia 31 de dezembro de 2016, o suposto agressor chegou
em casa embriagado e, após outra discussão, lhe desferiu um tapa no
rosto. Da análise dos autos, nessa fase preliminar, entendo no caso
concreto que restou configurada, em tese, a conduta de violência
doméstica e familiar conlra a mulher, conforme se depreende da leitura
dos documentos juntados aos autos, motivo pelo qual entendo ser o
caso de concessão de medidas protetivas de urgência. Dessa forma, em
face ao exposto, com fundamento no artigo 22, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Lei Federal n° 11.340 de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da
Penha), DEFIRO A(S) SEGUINTE(S) MEDIDA(S) PROTETIVA(S): a)
Afastamento do requerido/agressor do lar, domicílio ou local do
convivência com a ofendida THALIA LUSTOSA DE ARAÚJO; b)
Proibição do requerido/agressor de aproximação da ofendida, de seus
familiares, num raio de 500 (quinhentos) metros, bem como de contato
com os mesmos por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de
freqüentar do requerido/agressor à determinados lugares, quer seja, a
cercania da residência da ofendida, bem como oo local do trabalho,
escola ou igreja, com a finalidade de preservar a integridade física e/ou
psicológica da vítima; Deixo de fixar alimentos por não vislumbrar a
urgência no momento. Quanto à concessão de medida extrema de
suspensão de visitas aos filhos, entendo que não há elementos que
justifiquem tal medida, ao menos, por ora, sendo que o pedido poderá
ser melhor apreciado posteriormente. Para o cumprimento das medidas
protetivas acima enumeradas, em especial a de afastamento do lar, a
presente decisão tem força de mandado judicial, em desfavor do
requerido/agressor, devendo constar a possibilidade do Sr(a). Oficial(a)
de Justiça requisitar auxilio de forca policial independentemente de nova
decisão deste Juízo, primeiramente, ao Juizado Especializado de
Violência Domestica e Familiar contra a Mulher ou, em segundo lugar,
junto à Polícia Mil i tar. Providências de praxe. Intimem-se o
requerido/agressor, bem como a ofendida dando-lhes ciência desta
decisão. SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO JUDICIAL. Dar
ciência ao(à) representante do Ministério Público. Rorainópolis, 05 de
janeiro de 2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz Substituto.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000008-24.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000008-8
Réu: Criança/adolescente
 A requerente LEUDINÉA FRASÃO, qualificada nos autos, requer com
fulcro no artigo 19 "caput" da Lei Federal n° 11.340/06 (Lei "Maria da
penha"), a decretação Medidas Protetivas de Urgência, em desfavor do
requerido ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento
nas disposições expressas no artigo 22, inciso III, alíneas "a" e "c", da
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Lei Federal n°. 11.340, de 07 de agosto de 2006. Com o pedido vieram
os seguintes documentos: a) Boletim de Ocorrência n°. 005/2017; b)
Relatório da Ocorrência Policial; c) Termo de Declarações da Vítima.
Consta nos autos o relato da vítima dando conta que manteve uma
relação conjugai com o suposto agressor por 04 (quatro) anos;, Que no
dia 01 de jaineiro de 2017, por volta das 05hs da manhã, foi agarrada
pelos cabelos e espanca com socos e tapas no rosto pelo suposto
agressor; Que foi socorrida por seu cunhado; Afirma, ainda, que já foi
agredida outras vezes por Antônio. Da análise dos autos, nessa fase
preliminar, entendo no caso concreto que restou configurada, em tese, a
conduta de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme se
depreende da leitura dos documentos juntados aos aulos, motivo pelo
qual entendo ser o caso de concessão de medidas protetivas de
urgência. Dessa forma, em face ao exposto, com fundamento no artigo
22, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei Federal n° 11.340 de 07 de agosto
de 2006 (Lei Maria da Penha), DEFIRO A(S) SEGUINTE(S) MEDIDA(S)
PROTETIVA(S): a) Afastamento do requerido/agressor do lar; domicílio
ou local do convivência com a ofendida LEUDINÉA FRASÃO; b)
Proibição do requerido/agressor de aproximação da ofendida, de seus
familiares, num raio de 500 (quinhentos) metros, bem como de contato
com os mesmos por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de
freqüentar do requerido/agressor à determinados lugares, quer seja, a
cercania da residência da ofendida, bem como o local de trabalho,
escola ou igreja, com a finalidade de preservar a integridade física e/ou
psicológica da vítima.. Deixo de fixar alimentos por não vislumbrar a
urgência no momento. Quanto à concessão de medida extrema de
suspensão de visitas aos filhos, entendo que não há elementos que
justifiquem tal medida, ao menos, por ora, sendo que o pedido poderá
ser melhor apreciado posteriormente. Para o cumprimento das medidas
protetivas acima enumeradas, em especial a de afastamento do lar, a
presente decisão tem força de mandado judicial, em desfavor do
requerido/agressor, devendo constar a possibilidade do Sr(a). Oficial(a)
de Justiça requisitar auxilio de forca policial independentemente de nova
decisão deste Juízo, primeiramente, ao Juizado Especializado de
Violência Domestica e Familiar contra a Mulher ou, em segundo lugar,
junto à Polícia Mil i tar. Providências de praxe. Intimem-se o
requerido/agressor, bem como a ofendida dando-lhes ciência desta
decisão. SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO JUDICIAL. Dar
ciência ao(à) representante do Ministério Público. Rorainópolis, 05 de
janeiro de 2017. Pedro Machado Gueiros. Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 08/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Plá Pujades de Ávila

PROMOTOR(A):
Masato Kojima

Paulo André de Campos Trindade
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto

Elisangela Evangelista Beserra

Med. Protetivas Lei 11340
003 - 0000009-09.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000009-6
Réu: Arnaldo Evangelista da Silva
 A requerente ANTONIA FRANCINETE COSTA DA SILVA, qualificada
nos autos, requer com fulcro no artigo 19 "caput" da Lei Federal n°
11.340/06 (Lei "Mana da Penha"), a decretação Medidas Protetivas de
Urgência, em desfavor do requerido ARNALDO EVANGELISTA DA
SILVA, com fundamento nas disposições expressas no artigo 22, inciso
III, alíneas "a" e "c", da Lei Federal n°.j 11.340, de 07 de agosto de 2006.
Com o pedido vieram os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência
n-033/17 e Termo de Declarações da Vítima. Consta nos autos o relato
da vítima dando conta due conviveu com o suposto agressor por um
período de aproximadamente 14 (quatorze) anos, e há 9 (nove)meses
estão separados; Que tiveram quatro filhos; Que o suposto agressor
passou a fazer ameças após tomar conhecimento de que a vítima estava
convivendo com outra pessoa; Que o suposto agressor ameçou que
mataria a vítima e seu atual companheiro; Que o suposto agressor
sempre lhe espancou durante o tempo em que viveram juntos; Que teme
por sua vida, pois o suposto agressor é muito violente e usuário de
drogas. Segundo consta nas declarações da ofendida, vê-se (que esta
convive com outra pessoa, sendo que o seu ex-companheiro, o futuro
agressor, que também já convive com outra pessoa, com isso não
concorda. Assim, vem ameaçando-a de morte, bem como ao seu
companheiro, fazendo mensagens aos "quatro ventos". Há notícias.

ainda, de que o agressor a incomodará por volta do próximq dia 10 deste
mês. e caso encontre alguém na casa da ofendida, matará os dois. Da
análise dos autos, nessa fase preliminar, entendo no caso que concreto.
restou configurada, em tese, a conduta de violência doméstica e familiar
conda a mulher, na modalidade ameaça, conforme se depreende da
leitura dos documentos juntados aos autos, motivo pelo qual entendo ser
o caso de concessão de medidas protetivas de urgência. Dessa forma,
em face ao exposto, com fundamentoino artigo 22, inciso III. alíneas "a"
e "c", da Lei Federal n° 11.340 de 07 dee agosto de 2006 (Lei Marií da
Penha), DEFIRO A(S) SEGUINTE(S) MEDIDA(S) PROTETIVA(S) a)
Proibição do requerido/agressor de aproximação da ofendida, de seus
tamiliares, num raio de 500 (quinhentos) metros, bem como de contato
com os mesmos por qualquer meio de comunicação; b) Proibição de
freqüentar do requerido/agressor à determinados lugares, quer seja, a
cercania da residência da ofendida, bem como o iocal de trabalho,
escola ou igreja, com a finalidade de preservar a integridade física e/ou
psicológica da vítima. Deixo de fixar alimentos por não vislumbrar a
urgência no momento. Quanto à concessão de medida extrema de
suspensão de visitas aos filhos, entendo que não há elementos que
justifiquem tal medida, ao menos, por ora, sendo que o pedido poderá
ser melhor apreciado posteriormente. Para o cumprimento das medidas
protetivas acima enumeradas, em especial a de afastamento do lar, a
presente decisão tem força de mandado judicial, em desfavor do
requerido/agressor, devendo constar a possibilidade do Sr(a). Oficial(a)
de Justiça requisitar auxilio de forca policial independentemente de nova
decisão deste Juízo, primeiramente, ao Juizado Especializado de
Violência Domestica e Familiar contra a Mulher ou, em segundo lugar,
junto à Polícia Mil i tar. Providências de praxe. Intimem-se o
requerido/agressor, advertindo-o de que tem o prazo de 05 (cinco) dias
para se defender das medidas ora deferidas, bem como a ofendida,
dando-lhes ciência desta decisão. SERVE ESTA DECISÃO COMO
MANDADO JUDICIAL. Rorainópolis-RR, 7 de janeiro de 2017. JAIME
PLÁ PUJADES DE ÁVILA Juiz de Direito Plantonista
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Plá Pujades de Ávila

PROMOTOR(A):
Masato Kojima

Paulo André de Campos Trindade
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto

Elisangela Evangelista Beserra

Ação Penal
004 - 0000549-62.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000549-8
Réu: W.B.M.
 Processo N.º 047.14.000549-8

DESPACHO

Os autos vieram a esta magistrada para proferimento de sentença. No
entanto, o réu sequer foi citado pessoalmente.

Vista ao MP.

Rorainópolis, 09.01.2017.

Sissi Schwantes
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000392-60.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.000392-7
Réu: Vivaldo Rodrigues de Melo e outros.
 Ação Penal nº 047.12.000392-7
Autor: Ministério Público
Réus: Vivaldo Rodrigues de Melo e Paulo de Oliveira Castro

S E N T E N Ç A
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O representante do Ministério Público do Estado de Roraima que oficia
perante este juízo, ofereceu denúncia contra Vivaldo Rodrigues de Melo
e Paulo de Oliveira Castro, qualificados nos autos, imputando-lhes a
conduta penal prevista nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei
11.343/2006, c/c art. 29. do Código Penal.

Afirma que:

"(...) no dia 28 de janeiro de 2012, por volta de 03h30min, na Vila do
Jundiá, neste município, os acusados foram presos por trazerem consigo
as drogas referidas no termo de apreensão de fl. 19, substâncias estas
de uso proscrito no Brasil, atestadas pelo Laudo de Constatação de fl.
17 e Laudo Pericial de fls. 51/57.

Com efeito, segundo restou por apurado, os policiais receberam uma
denúncia anônima informando que o primeiro acusado estava chegando
de Manaus, vindo num ônibus da empresa EUCATUR, trazendo consigo
certa quantidade de pasta base de cocaína para vender na Vila do
Jundiá, local onde reside. Ao passar pelo Posto de Fiscalização do
Jundiá, os policiais identificaram o primeiro acusado, mas não o
abordaram, pois liberaram o veículo e aguardaram que o primeiro
acusado descesse no seu local de destino, ou seja, na Vila do Jundiá.

Chegando à Vila do Jundiá, o primeiro acusado desceu em companhia
do segundo acusado, PAULO DE OLIVEIRA CASTRO, o qual trazia
consigo uma sacola contendo vários mantimentos e ao perceber a
presença policial, descartou num matagal uma garrafa plástica preta
contendo a droga apreendida. Ao ser apreendida a garrafa descartada, o
segundo acusado afirmou tratar-se da substância "OXI", pertencente ao
primeiro acusado. Este, por sua vez, negou os fatos e na ocasião
permitiu a busca em sua residência, local onde os policiais encontraram
uma trouxinha de maconha.

Ficou constatado também que os denunciados se associaram
previamente para a prática da merccancia da droga, trazendo a
substância de Manaus juntos, preparando-a para comercializar na Vila
Jundiá e depois a venda efetiva das substâncias proscritas."

Durante a fase inquisitorial, foram ouvidos LUIS CARLOS MONTEIRO
DASINGER (fl. 07), ALEXANDRE BORGES TAFFNER (fl. 08),
ANTONIA RODRIGUES MELO (fl. 32) e os flagranteados (fls. 09 e 10 e
26/29).

Auto de Arrecadação, fl. 25.

Auto de Apresentação e Apreensão, fl. 30.

Relatório da Autoridade Policial, fls. 34/35 e 66/67.

Laudo de Exame Pericial Preliminar, fls. 57/63.

Recebimento da denúncia, em 01/03/2012, fl. 71 e, em 26/04/2012, fl.
88.

Citação de Vivaldo (fl. 79) e de Paulo (fl. 81).

Resposta à acusação, fls. 84/85.

Decisão à fl. 91, revogando o recebimento da denúncia de fl. 88.

Cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fls.
93/94.

Na audiência do dia 26/07/2012, foram ouvidas as testemunhas
ANTONIA RODRIGUES MELO, LEANDRO DA SILVA DAMASCENO,
SIRLEIDE RAMOS DE AMORIM, e interrogados os réus. A defesa
desistiu da oitiva da testemunha FRANCISCA NAQUERI TERRA (fl.
119).

No juízo deprecado foi ouvida a testemunha LUIS CARLOS MONTEIRO
DASINGER (fl. 132).

Cópia da decisão que concedeu a Liberdade Provisória aos acusados,
em 06/12/2012, fl. 154.

Laudo definitivo, fls. 162/168.

Oitiva da testemunha Alexandre Borges Taffner, no juízo deprecado, fls.
182/183.

Despacho designando novamente audiência de instrução porque houve

problemas coma a gravação da anterior, fl. 190.

Audiência do dia 07/12/2015, momento em que foram interrogados os
réus e ouvidas as testemunhas ANTONIA RODRIGUES MELO DE LIMA
e SIRLEIDE AMORIM DE LIMA, tendo a defesa desistido da oitiva da
testemunha LEANDRO DA SILVA DAMASCENO, fl. 242.

FACs, fls. 250/255, 260/265, 268/269 e 329/332.

Em alegações finais, às fls. 271/290, o Ministério Público pugna que seja
julgada a procedência parcial da pretensão punitiva deduzida na inicial
para condenar os réus, como incursos na pena prevista no art. 33, caput,
com a causa de aumento do art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, e
absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico.

A defesa do acusado Paulo, em alegações finais (fls. 294/320), pugna,
preliminarmente, pela nulidade da instrução porque a atividade
persecutória teve início com uma "denúncia anônima". E, quanto ao
mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência de provas para a
condenação, em relação ao delito de tráfico. E, no que atine ao delito de
associação para o tráfico, do mesmo modo, manifestou-se pela
absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Requereu,
ainda, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante inominada do
art. 66, do Código Penal, em razão da aplicação da teoria da
coculpabilidade, bem como a aplicação da causa de diminuição do art.
33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa do acusado Vivaldo, em alegações finais (fl. 321/328), pugna
pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. E,
subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, e a
detração do período em que ficou preso cautelarmente.

É o relatório. Decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação penal pública incondicionada
deflagrada pelo Ministério Público Estadual, pela qual se pretende
imputar a  Vivaldo Rodrigues de Melo e Paulo de Oliveira Castro, a
prática dos crimes previstos nos artigos 33, com a causa de aumento do
art. 40, V, e 35, Caput, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa do réu Paulo alega preliminarmente a nulidade do feito porque
a prisão dos réus teria se dado a partir de diligências oriundas de
"denúncia anônima". No entanto, não há como acolher esse preliminar
porque houve a prisão em flagrante dos réus, os quais estavam
transportando substâncias entorpecentes. E o transporte de drogas é
crime permanente que permite a prisão em flagrante a qualquer
momento, enquanto se perpetua o delito, como ocorreu no caso em tela.
Acerca desse entendimento, colaciono o seguinte acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE
PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA DA DENÚNCIA ANÔNIMA.
INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO A PARTIR DA PRISÃO EM
FLAGRANTE. PRECEDENTE STF. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.  MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAR PARA O DELITO DE USO
DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA
PENA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. - Segundo o Supremo
Tribunal Federal, "não é nulo o inquérito policial instaurado a partir da
prisão em flagrante dos acusados, ainda que a autoridade policial tenha
tomado conhecimento prévio dos fatos por meio de denúncia anônima."
(STF - HC 90178/RJ). - Demonstradas a materialidade e a autoria do
delito de tráfico de entorpecentes, a condenação do réu é medida que se
impõe, não se mostrando possível acatar a tese que requer a
desclassificação para o delito de uso de drogas. - Se a pena não foi bem
dosada, é cabível a sua redução. - Cabe isentar do pagamento das
custas processuais o réu, desde que assistido por Defensor Dativo, nos
termos do art. 10 da Lei Estadual nº 14.939/03. (TJ-MG - APR:
10319130041241001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento:
10/12/2015,Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de
Publicação: 22/01/2016)

Superada a preliminar, passar-se-á a analisar o mérito.

Como são dois os delitos e dois os acusados, far-se-á essa análise
separadamente acerca da autoria e materialidade para cada um.

1) Quanto ao delito de associação para o tráfico:

Conforme mencionam o MP e as defesas, nas alegações finais, em
relação a esse crime, não há provas suficientes para a condenação, uma
vez que não restou demonstrada a estabilidade e permanência, de modo
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que a absolvição se impõe a ambos os acusados.

2) Quanto ao delito de tráfico:

Quanto à materialidade do delito capitulado, no art. 33 da Lei de Drogas,
dúvida não há, eis que restou sobejamente demonstrada pelo laudo
pericial que constatou que os produtos apreendidos se tratavam de
substâncias entorpecentes de uso proibido, segundo a Portaria 344/98,
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
identificadas como Maconha e Cocaína de acordo com o laudo
preliminar de constatação  fls. 57/63, e com o laudo de exame definitivo
às fls. 162/168.

Ademais, não houve nenhum questionamento da defesa quanto à
materialidade do delito.

No mesmo norte, dúvida não há quanto à responsabilidade no evento
criminoso dos réus VIVALDO RODRIGUES DE MELO e PAULO DE
OLIVEIRA CASTRO, uma vez que restou comprovado que traziam
consigo para a venda substâncias entorpecentes de uso proscrito no
país.

De acordo com os elementos de prova que constam dos autos,
mormente pelas circunstâncias em que foram presos, os acusados
efetivamente estavam transportando drogas, com o fim de vendê-las.

Durante a instrução processual procedeu-se a oitiva de testemunhas e
interrogatório dos réus.

Vejamos o que disseram as testemunhas e os réus, em juízo.

A testemunha LUIS CARLOS MONTEIRO DASINGER narrou que:

É policial federal. Que se encontrava de serviço no posto fiscal do
Jundiá. Que receberam a denúncia de que Vivaldo iria trazer droga de
Manaus, passando pela barreira. E, a partir daí alertou as equipes e ele
foi localizado dentro de um ônibus da linha interestadual, da linha
Manaus - Boa Vista, mas com ele não foi encontrado nada. E, a partir da
passagem do ônibus, foi composta uma equipe e passou-se a fazer a
vigilância no ônibus. E, mais adiante saltou do ônibus o Vivaldo e uma
outra pessoa, que não tem certeza, mas acha que se chama Paulo.
Procedeu-se a revista, e, na mala do Vivaldo havia uma grande
quantidade de bicarbonato que ele não conseguiu explicar para que era.
E, ato contínuo, o Soldado Tafner, visualizou um vulto jogando um frasco
de um energético, da marca Vulcano e no interior dele havia um cheiro
de café e quando abriram, verificaram que supostamente se trataria de
droga. Que realizaram entrevista pessoal, separadamente, com cada um
deles, quando o Paulo relatou que ele tinha sido cooptado em Manaus,
pelo Vivaldo, para que misturasse o bicarbonato com a droga que ele
tinha trazido, para que fosse revendida pelo Vivaldo, na Vila do Jundiá.
Que era cerca de 150 gramas, que, segundo o Paulo, seriam
transformados em 500 gramas. O Vivaldo continuou negando os fatos. O
Paulo declarou que não ia receber nada em troca. Posteriormente,
chegaram informações de que Vivaldo estaria comercializando drogas
na Vila do Jundiá. Era uma substância petrificada.

A testemunha ALEXANDRE BORGES TAFNER, disse que:

O depoente confirma integralmente o depoimento que prestou em
28/01/2012, na DEPOL de Rorainópolis.
Que não sabe quanto pesou a droga apreendida de pasta base de
cocaína que estava dentro de uma garrafa pet preta de dois litros, de
energético, que estava com o fundo cortado e fechado com fita isolante
preta, garrafa esta que estava cheia, nem sabe quanto pesou a pequena
porção de maconha; que também não sabe quanto pesou o "oxi"
apreendido, droga esta que também estava dentro da garrafa pet; que
no momento da prisão os acusados confessaram a propriedade da
droga, mencionando que repassariam na Vila do Jundiá; que até então
não conhecia os acusados, sabendo informar que um deles possuía
antecedentes criminais, acreditando tratar-se de Vivaldo.

A informante ANTONIA RODRIGUES MELO DE LIMA, narrou, em juízo
que:

É irmã de Vivaldo. Que não viu nada, não sabe porque está no Fórum.
Que conhece o Paulo de Manaus. Ele mora em Manaus. Que o conhece
porque ele trabalha com carpintaria. Ele veio para fazer minha casa, e,
no trajeto aconteceu de ele ser preso. O Vivaldo tinha ido para Manaus
dias antes. Que ele foi pego na descida do ônibus. Não sabe se Vivaldo
é usuário de drogas. Nunca o viu utilizando drogas. Que nem Vivaldo,

nem Paulo não falaram nada para a depoente sobre a droga. Que
Vivaldo e Paulo não tem relação de amizade.

A informante SIRLEIDE AMORIM DE LIMA, disse que:

Que é amiga de Paulo e Vivaldo. Não presenciou a prisão. Não conhece
o Paulo, que não tinha muito contato com ele. Que não via os dois
juntos. Que não sabe de eles venderem drogas. Que conhece Vivaldo
há uns cinco anos. Ele trabalha como peixeiro.

O réu VIVALDO, ao ser interrogado, narrou que:

Que estava vindo de Manaus porque tinha ido ver o filho que tinha se
acidentado. Não conhecia o Paulo. Não vieram sentados lado ao lado.
Ele estava conversando com alguém, dizendo que vinha fazer casa para
Antonia. A polícia veio atrás do ônibus, e quando chegaram deram
pressão. O rapaz disse que jogaram algo de dentro do ônibus. Não viu o
Paulo jogar fora a garrafa. Que foi a Manaus ver o filho que tinha se
acidentado de moto. Que não usa droga. Que Paulo disse que a droga
era do depoente para não apanhar da polícia. Que é mentira que o
depoente tenha comprado a droga. Que o depoente não apanhou da
polícia. Que não sabe de alguém que vende droga em Manaus. Que não
sabe nem como é essa droga "Oxi". Que nunca falou que usou droga.
Que foi o Paulo que falou que usou droga. Que faz qualquer tipo de
exame para comprovar que nunca usou droga. Quando foram
abordados, desceram do ônibus porque era o local da parada (do
destino). Que a garrafa foi encontrada jogada. Que ficou dez meses
preso por conta dos fatos.

E o réu PAULO, ao ser interrogado em juízo, narrou:

Que já respondeu processo por ser usuário. Que vinha no ônibus para
fazer a casa da dona Antonia. O sobrinho de Vivaldo que disse para o
depoente vir na companhia de Vivaldo porque ele viria para o mesmo
local. Que não sabe se ele vinha trazendo droga. Que se aproximou de
Vivaldo na rodoviária, quando o sobrinho mostrou um para o outro. Que
o que disse na delegacia foi porque viu que tinham levado Vivaldo para
uma parte de trás e quando ele voltou estava todo ensanguentado. Que
não apanhou da polícia. Não levou nenhum empurrão da polícia. Que
não falou que a droga seria vendida no Jundiá. Que não tinha
bicarbonato. Que não soube se alguém de Manaus teria ameaçado
Vivaldo, quando estava preso.

Assim, em que pese os acusados, em juízo, tenham negado a prática do
delito, essa versão judicial deles é isolada do conjunto probatório dos
autos, o qual comprova a prática do delito de tráfico pelos acusados.

Os policiais Dasinger e Tafner disseram, tanto na fase inquisitorial,
quanto em juízo, que estavam trabalham na fiscalização da barreira do
Jundiá, quando receberam uma "denúncia" dando conta de que Vivaldo
estaria vindo com drogas, de ônibus, de Manaus, para vendê-la em
Jundiá. Que realizaram a abordagem ao ônibus, e, em um primeiro
momento, nada foi encontrado. No entanto, passaram a realizar o
acompanhamento do ônibus, e, quando o veículo parou na Vila do
Jundiá, desceram Vivaldo e Paulo, sendo que este trazia uma sacola
com vários mantimentos e ao perceber a presença da polícia, descartou
num matagal, próximo ao local da abordagem, a garrafa pet preta que
continha a droga.

O réu Paulo, na fase inquisitorial, disse que estava vindo para Jundiá
para construir uma casa para a irmã de Vivaldo, Antonia. E que se
comprometeu com Vivaldo para misturar a droga que trazia pois Vivaldo
disse que o ajudaria a desmanchar o barraco. Que tinha conhecimento
que Vivaldo trazia drogas para distribuir na Vila. Que na hora de descer
do ônibus, Vivaldo tirou da bolsa a droga e o material encontrado e
passou para o interrogado. Que Vivaldo ao ver os policiais mandou o
depoente jogar a droga fora e assim este o fez. Entretanto, os policiais
encontraram a droga que estava acondicionada em uma garrafa pet (fls.
09 e 28).

E o réu Vivaldo, também na fase inquisitorial, narrou que não é
traficante, que não conhecia Paulo antes, tendo o conhecido dentro do
ônibus. Que o material foi encontrado com Paulo.

A versão judicial dos acusados deixa de ser crível quando Paulo diz que
somente confessou perante a Autoridade Policial porque viu Vivaldo
ensanguentando. No entanto, Vivaldo disse que não apanhou da polícia
e Paulo também disse que não foi agredido.

Por outro lado, observo que os depoimentos dos policiais podem ser
utilizados como forma de fundamentar um decreto condenatório, não
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havendo nenhum impedimento neste sentido, ainda mais quando
corroborado pelas demais provas dos autos e colhido observadas as
garantias do devido processo legal e do contraditório.

Isso porque os policiais militares são agentes do Estado contratados
para exercer a função de garantia a segurança pública, não sendo lógico
que sejam impedidos de prestar depoimento acerca dos fatos que
presenciaram.

E esse entendimento encontra base jurisprudencial:

TJSP - PROVA - Depoimento de policial - Validade - Condição funcional
que não o induz à suspeição ou inidoneidade.  (RT 752/589).
TÓXICO - PROVA - TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS - SUA
CREDIBILIDADE QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS DADOS
PROBATÓRIOS - PRESUNÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DEVER.
RECURSO MINISTERIAL - DAR PROVIMENTO. Ao testemunho de
agentes policiais deve ser dada a mesma credibilidade que se dá aos
depoimentos de quaisquer outras testemunhas, desde que estejam em
consonância com os demais elementos probantes existentes no
processo. A aceitabilidade de seu testemunho está, também, ligada, com
ou sem restrições ou reservas, à presunção do cumprimento do dever.
(TJMG; Processo n.º 1.0528.05.930847-8/001; Relator Desembargador
Hyparco Immesi; Deram provimento ao recurso - Julgado em
15/12/2005; publicado em 11/02/2006).

Desse modo, o intuito e a prática do tráfico são cristalinos.

Não há dúvidas, pois, quanto à materialidade e a autoria dos fatos
narrados na denúncia, bem como que ficou caracterizada a prática do
delito entre estados da Federação, qual seja, Amazonas e Roraima.

Ademais, nenhuma contraprova foi apresentada pelos acusados capaz
de afastar ou colocar em dúvida a autoria do delito, nem mesmo a oitiva
de testemunhas que corroborassem suas alegações.

Dessa forma, a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa é suficiente para a imposição de um decreto condenatório em
relação ao crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40,V, da Lei
11.343/06.

Importante salientar que, para que este tipo penal se perfaça,
desnecessário se torna que o agente seja pego em atos efetivos da
mercancia ilícita.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com arrimo no que consta nos autos e nos
fundamentos acima alinhavados, JULGO PROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal, o que faço para CONDENAR VIVALDO RODRIGUES
DE MELO e PAULO DE OLIVEIRA CASTRO, como incursos na sanção
prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

Passo a dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, individualmente e
em estrita observância ao quanto disposto no artigo 68, "caput", do
Código Penal c/c artigo 42 da Lei 11.343/06.

Adaptando o dispositivo legal da lei especial ao caso concreto, tem-se,
para o crime tipificado no art. 33, caput, (transportar) da Lei 11.343/06:
(a e b) natureza e quantidade da droga apreendida, descrita no laudo de
exame definitivo como sendo 04 (quatro) invólucros de plástico na cor
preta, com massa bruta de 15,7g do pó marrom e 166,8g da substância
amarelada, o qual resultou POSITIVO para COCAÍNA (fl. 61); (c)
personalidade e conduta social das agentes, sem maiores elementos
nos autos.

Quanto ao réu VIVALDO:

Analisando o disposto no artigo 59 do Código Penal, que deve ser
aplicado de modo a complementar as exigências do legislador
Antidrogas, observa-se: A culpabilidade é a normal à espécie, nada
tendo a se valorar; não há registro de antecedentes; conduta social,
poucos elementos foram coletados para aferir sua conduta;
personalidade: sem elementos nos autos para aferição; motivos, desejo
de lucro fácil advindo de atividade ilícita, traficando substâncias
entorpecentes e de uso proscrito no Brasil, o que já foi valorado pelo
legislador ao tipificar o delito; circunstâncias normais à espécie; as
consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar
acerca de comportamento de vítima. Por fim, não existem dados para se
aferir a situação econômica do réu.

À vista das circunstâncias já analisadas individualmente, tanto para a

reprimenda privativa de liberdade, quanto para a repressão de multa,
fixo as penas, observando o sistema trifásico, em desfavor do acusado
VIVALDO RODRIGUES DE MELO, do seguinte modo:

1)Para o crime tipificado no art. 33 Lei 11.343/06  pena reclusão 5/15
anos e pagamento de 500/1500 dias multa :
1º Fase: Em face do quanto analisado, tenho por fixar a pena base de 5
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente
ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo art. 43,
caput, da Lei 11.343/2006.

2ª. Fase: Não foram apuradas circunstâncias atenuantes, nem
agravantes tornando a pena, na presente fase, 05 (cinco) anos e 500
(quinhentos) dias-multa.

3ª Fase: Presente a causa de aumento do art. 40, V, de modo que

Presente a causa de diminuição prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei
Federal n° 11.343/2006, de 23 de agosto de 2006, considerando que
existem elementos nos autos de que o  réu não é reincidente, nem conta
com anotações de antecedentes criminais, bem como não há outros
registros de que se dedique a atividades criminosas e não integra
organização criminosa, pelo que, considerando tudo o quanto foi
apurado nos autos bem como a natureza da droga e a quantidade da
droga, tenho por diminuir sua pena em 2/3 (dois terços), fixando-a
definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa.

Concorrendo a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei
11.343/06, aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 01 (um) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e noventa e três) dias-
multa.

Assim, torno a pena para o crime de Tráfico de Drogas 01 (um) ano e 11
(onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no valor acima referido.

Considerando que o réu ficou preso, de 28/01/2012 a 06/12/2012 (fl.
154), portanto, dez meses e nove dias, este período deve ser detraído,
nos termos do art. 387, § 2º do CPP, remanescendo 01 (um) anos 01
(um) mês e 01 (um) dia.

O regime inicial para cumprimento da pena é o aberto, nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea "c" do CP, sendo que o atendimento ao disposto
no art. 387, §2º do CPP (com redação pela Lei nº 12.736 de 30 de
novembro de 2012), não alterará o regime inicial de cumprimento.

Quanto ao réu PAULO:

Analisando o disposto no artigo 59 do Código Penal, que deve ser
aplicado de modo a complementar as exigências do legislador
Antidrogas, observa-se: A culpabilidade é a normal à espécie, nada
tendo a se valorar; não há registro de antecedentes; conduta social,
poucos elementos foram coletados para aferir sua conduta;
personalidade: sem elementos nos autos para aferição; motivos, desejo
de lucro fácil advindo de atividade ilícita, traficando substâncias
entorpecentes e de uso proscrito no Brasil, o que já foi valorado pelo
legislador ao tipificar o delito; circunstâncias normais à espécie; as
consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar
acerca de comportamento de vítima. Por fim, não existem dados para se
aferir a situação econômica do réu.

À vista das circunstâncias já analisadas individualmente, tanto para a
reprimenda privativa de liberdade, quanto para a repressão de multa,
fixo as penas, observando o sistema trifásico, em desfavor do acusado
VIVALDO RODRIGUES DE MELO, do seguinte modo:

1)Para o crime tipificado no art. 33 Lei 11.343/06  pena reclusão 5/15
anos e pagamento de 500/1500 dias multa :
1º Fase: Em face do quanto analisado, tenho por fixar a pena base de 5
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente
ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo art. 43,
caput, da Lei 11.343/2006.

2ª. Fase: Não foram apuradas circunstâncias atenuantes, nem
agravantes tornando a pena, na presente fase, 05 (cinco) anos e 500
(quinhentos) dias-multa.

3ª Fase: Presente a causa de aumento do art. 40, V, de modo que

Presente a causa de diminuição prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei
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Federal n° 11.343/2006, de 23 de agosto de 2006, considerando que
existem elementos nos autos de que o  réu não é reincidente, nem conta
com anotações de antecedentes criminais, bem como não há outros
registros de que se dedique a atividades criminosas e não integra
organização criminosa, pelo que, considerando tudo o quanto foi
apurado nos autos bem como a natureza da droga e a quantidade da
droga, tenho por diminuir sua pena em 2/3 (dois terços), fixando-a
definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa.

Concorrendo a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei
11.343/06, aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em 01 (um) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e noventa e três) dias-
multa.

Assim, torno a pena para o crime de Tráfico de Drogas 01 (um) ano e 11
(onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no valor acima referido.

Considerando que o réu ficou preso, de 28/01/2012 a 06/12/2012 (fl.
154), portanto, dez meses e nove dias, este período deve ser detraído,
nos termos do art. 387, § 2º do CPP, remanescendo 01 (um) anos 01
(um) mês e 01 (um) dia.

O regime inicial para cumprimento da pena é o aberto, nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea "c" do CP, sendo que o atendimento ao disposto
no art. 387, §2º do CPP (com redação pela Lei nº 12.736 de 30 de
novembro de 2012), não alterará o regime inicial de cumprimento.

Considerando o disposto no artigo 59 da Lei Federal nº 11.343/06 (Lei
Antidrogas), e já finalizando, concedo a possibilidade de recurso em
liberdade, uma vez que assim se encontram e não são sabidas
circunstâncias que impliquem a necessidade da custódia cautelar.
Possível a substituição da pena privativa de liberdade em penas
restritivas de direito para o crime de tráfico, em face da suspensão da
expressão inserta no art. 44 da Lei 11.343/06, declarada inconstitucional
por decisão definitiva do STF, no HC n. 97.256/RS, pelo que substituo a
pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos em
face do quantum de pena aplicado, por ser esta medida necessária e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, devendo estas
serem fixadas em audiência admonitória a ser designada após o trânsito
em julgado.

Incabível a suspensão condicional da pena em razão do não
preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 77, do Código
Penal.

Transitada em julgado:

 1)	Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;
 2)	Procedam-se às devidas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral
de Roraima, Instituto de Identificação Civil e Criminal da Secretaria de
Segurança Pública de Roraima e Superintendência Regional da Polícia
Federal;
3) Adotem-se as providências necessárias para o cumprimento da pena.

Quanto à droga apreendida, na forma do art. 58, § 1º, determino a sua
incineração guardando fração suficiente para eventual contraprova (fls.
25 e 30).
Deixo de condenar os réus no pagamento das custas processuais, por
serem assistidas pela DPE.

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

De Alto Alegre para Rorainópolis, 09 de janeiro de 2017.

Sissi Marlene Dietrich Schwantes
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Petição
006 - 0000402-02.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000402-7
Réu: Ailton Rodrigues da Silva
 AUTOS nº:	0047.15.000402-7
RÉU: AILTON RODRIGUES DA SILVA

	S E N T E N Ç A

	      Vistos etc.,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de AILTON
RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas
do artigo 217 - A  (estupro de vulnerável), na forma do art. 71, ambos do
Código Penal, narrando que:

"(...) em data primeva não sabida exatamente, mas certa que até o dia
26/04/2015 (fl. 14), em continuidade delitiva já ao menos por um ano, na
residência descrita na qualificação acima, o denunciado AILTON
RODRIGUES DA SILVA teve conjunções carnais com Alícia Vitória Lima
Barbosa, com 13 anos de idade na data do fim dos crimes continuados,
pois nascida no dia 28/08/1.991 (sic) (certidão de nascimento na fl. 10,
do inquérito policial), com quem convivia maritalmente já por aquele
período, ou seja, desde os 12 anos de idade da vítima.

As investigações que trouxeram à tona os estupros de vulnerável foram
deflagradas com a prisão em flagrante do denunciado AILTON, por ter
matado José Ribamar em 26/04/2015, que foi flagrado por AILTON
praticando atos libidinosos diversos da conjunção com a menor Alícia.

Portanto, apurou-se que AILTON matou José Ribamar porque Ribamar
atacou Alícia, com quem o denunciado vivia maritalmente, ainda que à
resistência de Carmem, mãe da menor.

Alícia, no depoimento prestado à autoridade policial na fl. 08, do
inquérito policial, afirmou que o convívio já durava pelo menos 1 ano.

Cópia da ação penal 047.15.000286-4, fls. 05/41.

Recebimento da denúncia, em 14/07/2015, fls. 43/44.

Citação, fl. 46.

Resposta à acusação, fl. 49.
FAC, fls. 58/66.

Cópia da certidão de nascimento de Alícia, fl. 73.

Na audiência do dia 19/10/2015, foram ouvidos CARMEM CRISTINA
LIMA RODRIGUES (fl. 74), a vítima ALÍCIA (fl. 75), e interrogado o
acusado (fl. 76).

 Em alegações finais orais, o Ministério Público se manifestou pela
condenação do réu às penas do art. 2177-A, do Código Penal, com a
atenuante do desconhecimento da lei, art. 65, II, do CP.

A defesa, por sua vez, nas alegações derradeiras escritas, em síntese,
pugna pela absolvição por ausência de prova da materialidade, pela
ausência do exame do corpo de delito. Subsidiariamente, absolvição
considerando a pouca diferença de idade entre autor do fato e vítima, o
consentimento da mãe da adolescente, ausência de violência ou grave
ameaça, e o intuito das partes de consentirem família. E, ainda, o
reconhecimento do erro de proibição, e, por fim, a aplicação da pena no
mínimo legal, fls. 80/95.

Era o que cabia relatar, com brevidade. DECIDO.

II - MOTIVAÇÃO

A defesa alega que o acusado deve ser absolvido por ausência de prova
da materialidade porque não consta nos autos o laudo de exame de
conjunção carnal. No entanto, a prova da materialidade é evidente pelo
relato da vítima e do próprio acusado que confirmaram que houve a
prática de relação sexual com ela, quando tinha treze anos de idade. A
cópia da ação penal de n.º 0047.15.000286-4 mostra que ele teria se
envolvido na morte de José Ribamar, em 26/04/2015. E, quando houve
essa morte, já tinham ocorrido relações sexuais entre Ailton e Alícia. Isso
é incontroverso (réu e vítima confirmaram essa informação em juízo).
Ela nasceu em 28/08/2001 (fl. 73), portanto, em 26/04/2015, contava
com 13 anos e 07 (sete) meses, e alguns dias.

E acerca da desnecessidade de exame pericial para comprovar o delito
de estupro de vulnerável quando os demais elementos de prova são
robustos para concluir que houve o crime, colaciono o seguinte julgado:
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PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. FATO
COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.QUANTUM DE
AUMENTO DESPROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO.
REDUÇÃO. AGRAVANTE DA ALÍNEA ?H? DO INCISO II DO ARTIGO
61 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. 1. Mantém-se a
condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, quando
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, em especial pelo
relato do ofendido, o qual é corroborado pelos depoimentos
testemunhais e demais provas dos autos. 2. Impossível a absolvição do
apelante, em face da ausência de laudo pericial, quando comprovado o
crime por outros meios de provas. 3. O critério denominado
objetivo/subjetivo, segundo o qual se subtrai a pena máxima da mínima,
transforma-se o resultado em meses e procede-se à sua divisão por 8
(número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP), produz o
agravamento máximo por cada circunstância judicial desfavorável ao
apenado, havendo a reprimenda de se adequar, pelo subjetivismo do
julgador, aos princípios da necessidade e suficiência da pena justa. 4.
Afasta-se a agravante prevista na alínea ?h? do inciso III do art. 61
Código Penal, quando se trata de elementar do tipo já contida no art.
217-A, sob pena de incorrer em bis in idem. 5. Recurso conhecido e
parcialmente provido. (TJ-DF - APR: 20150210016335, Relator: JOÃO
BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2015, 3ª Turma
Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2015 . Pág.:
167) Grifo nosso

Não havendo outras preliminares a serem analisadas, passo a analisar o
mérito. E, considerando que o crime foi praticado contra menor de 14
anos, na forma do artigo 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, a
persecução penal é de ação penal pública incondicionada. Logo,
desnecessária qualquer condição de procedibilidade.

Diz o art. 217-A, do Código Penal:

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze anos):
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

A materialidade do fato restou comprovada pelo depoimento da vítima,
das testemunhas, do próprio acusado o qual confirmou a prática do
delito em juízo, bem como pela cópia da certidão de nascimento da
vítima de fl. 73.

Vejamos o que disseram as pessoas que foram ouvidas em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme mídia acostada aos
autos.

A vítima ALÍCIA VITÓRIA LIMA BARBOSA narrou em juízo, em síntese,
que:

Tem quatorze anos. Nasceu 28/08/2002 (sic). Que começaram a
namorar em 2014. Que passou a viver com Ailton, quando foram morar
na casa da mãe dele. Que quando houve a morte de uma pessoa, já
namorava o Ailton, que já tinha praticado relação sexual com ele. Que
antes do Ailton, não tinha praticado relação sexual com ninguém. Que
sua primeira prática sexual foi aos treze anos. Que antes a mãe não
concordava, mas agora concorda. Que pretende viver com ele. Que não
se sente constrangida em falar na presença dele. Que ele nunca forçou
a ter relação sexual. Sempre foi com consentimento. Que não lembra
quando teve a primeira relação com ele. Que falou para ele que tinha
treze anos.

A informante CARMEM CRISTINA LIMA RODRIGUES contou em juízo,
em síntese, que:

É mãe da Alícia. Que antes de ela conhecer Ailton, ela estudava. Depois
que o conheceu, mudou, passou a sair de casa, sem a permissão da
depoente. Que começaram a namorar escondido da depoente. Eles
vivem juntos na casa da depoente. Que soube da morte. Que ela estava
lá, na casa do Ailton, como namorada dele. Que já estavam namorando.
Que ela estava morando na casa da mãe dele. Que hoje aceita porque
ela gosta muito dele. Ela anda atrás dele. Que ela não foi forçada. Que
ele dá muito carinho e atenção para ela. Que toda a família apoia o
relacionamento.

E, por fim, o réu AILTON RODRIGUES DA SILVA, ao ser interrogado
judicialmente, em síntese, disse que:

Tem 24 anos. Que começou a namorar a Alícia, ela tinha uns treze anos.
Que ela falou que ela tinha 14 anos. Que ela fugia para ficar com o

depoente. Que o depoente não sabia que não podia se relacionar com
pessoa com menos de 14 anos. Que estão juntos há uns nove meses.
Que estão morando na mesma casa. Que quando o José Ribamar
morreu, ele estava tentando estuprar a Alícia. Que já tinha tido relação
sexual com Alícia, quando da morte de José Ribamar. Que quando veio
para audiência que matou o rapaz, soube que era crime manter relação
sexual com menor de 14 anos. Que quando da primeira relação sexual,
achou que ela tinha uns quatorze, quinze anos. Que gosta dela. Que
pretende ficar com ela.

Dessa forma, conforme o antes exposto, dúvida não há acerca da
materialidade e autoria do delito, consoante se observa da prova
testemunhal, da oitiva da vítima e do próprio interrogatório do réu,
colhidos em Juízo e aportadas aos autos.

Dessa forma, analisando-se o teor de todos os depoimentos
supramencionados, fica claro e cristalino que o acusado manteve
relação sexual com a vítima, por mais de uma vez, em oportunidades
distintas, sendo esta menor de quatorze anos.

A vítima é menor de 14 anos, como registra a certidão de fl. 73.
Portanto, a sua liberdade sexual é protegida pela lei penal em caráter
absoluto, considerando que não possui discernimento suficiente para a
prática sexual.

Assim, a responsabilidade penal não pode ser afastada mediante as
ilações de que a vítima que se oferecia ao acusado. Isso porque não são
válidos os consentimentos dos menores de 14 anos para a prática de
atos libidinosos ou de relações sexuais, pois, nos crimes desta natureza,
é despicienda essa análise, por se tratar de violência praticada por
presunção absoluta.

Nesse sentido, vale transcrever parcialmente a Justificação ao projeto
que culminou com a edição da Lei nº 12.015, de 07/08/2009, quando diz
que:

"O art. 217-A, que tipifica o estupro de vulneráveis, substitui o atual
regime de presunção de violência contra criança ou adolescente menor
de 14 anos, previsto no art. 224 do Código Penal. Apesar de poder a
CPMI advogar que é absoluta a presunção de violência de que trata o
art. 224, não é esse o entendimento em muitos julgados. O projeto de
reforma do Código Penal, então, destaca a vulnerabilidade de certas
pessoas, não somente crianças e adolescentes com idade até 14 anos,
mas também a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não
possuir discernimento para a prática do ato sexual, e aquela que não
pode, por qualquer motivo, oferecer resistência; e com essas pessoas
considera como crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso; sem entrar no mérito da violência e sua presunção. Trata-se
de objetividade fática".

O acusado tenta alegar erro de tipo quanto a elementar da idade da
vítima (menor de 14 anos), ao fundamento de que "...ela falou que tinha
14 anos...".

Não se pode esquecer de que a vítima disse, em juízo, que falou para o
acusado que ela tinha treze anos, bem como, inicialmente, a família da
vítima proibiu o relacionamento.

De igual modo, não favorece o réu nem o alegado erro de proibição,
quando diz que não sabia que manter relação sexual com menor de
quatorze anos é crime, porque o art. 217-A foi trazido pela Lei 12.015,
em 10 de agosto de 2009, e os fatos teriam ocorrido em 2014/2015,
portanto, mais de cinco anos após a vigência da lei.

Outrossim, mesmo na lei anterior, a conduta daquele que praticasse os
atos aqui analisados se subsumia no delito de estupro ou de atentado
violento ao pudor, antigos artigos 213 e 214, c/c o art. 224, do Código
Penal. A Lei 12.015/2009 apenas fundiu, sob a rubrica do art. 217-A, os
delitos previstos anteriormente nos arts. 213 e 214, c/c o art. 224 do
Código Penal.

Quanto ao consentimento da vítima e da família, conforme já
asseverado, trata-se de presunção absoluta de vulnerabilidade da
pessoa menor de quatorze anos, segundo entendimento pacífico do
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
sendo que, a fim de que não houvesse mais dúvidas sobre o tema, o
STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese em recurso especial
repetitivo:

Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art.
217-A, caput, do CP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou
pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O
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consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a
existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não
afastam a ocorrência do crime.STJ. 3ª Seção. REsp 1.480.881-PI, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/8/2015 (Info 568).

Por fim, favorece ao acusado a atenuante da confissão espontânea (art.
65, III, d, do CP), na medida em que assume o seu relacionamento com
a vítima, e afirma que manteve com ela relações sexuais. Contudo, não
se faz presente a incidência da circunstância atenuante prevista no art.
65, II, do CP (desconhecimento da lei), uma vez que o desconhecimento
da lei  não é escusa para o seu descumprimento, nos termos do art. 21,
do CP, e, considerando que mesmo antes da reforma do Código Penal,
para inserir o art. 217-A, a conduta de manter relações sexuais com
menor de 14 anos já era crime, mesmo que houvesse o consentimento
dela.

Assim, por todo o exposto, nota-se que a autoria é inconteste; a
materialidade é límpida; a culpabilidade encontra-se clara, bem como a
antijuridicidade do ato do réu, de modo que a conduta do acusado ora
apurada e que amplamente demonstrada, é absolutamente reprovável e
ilícita, porquanto, viola o preceito penal descrito no art. 217-A do CP, in
verbis:

"Art. 217-A - Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso  com
menor de 14 (catorze) anos. Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze)
anos."

Concluindo, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime
em questão, devendo o acusado responder criminalmente por estupro
de vulnerável, nos termos do art. 217-A do CP, levando-se em conta a
livre apreciação das provas - artigo 157 do Código de Processo Penal.

O acusado confessou o crime em juízo, conforme antes narrado.

Dito isso, e, conforme já mencionado, não havendo qualquer causa
excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a procedência do pedido
condenatório se impõe, porque há provas robustas da materialidade e da
autoria delitiva.

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público, para
CONDENAR o réu AILTON RODRIGUES DA SILVA, como incurso na
pena prevista no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código
Penal.

Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância
ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considero-as
nos seguintes termos: CULPABILIDADE normal à espécie, nada tendo a
se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do
condenado; ANTECEDENTES, o condenado não possui antecedentes
criminais, pois não houve trânsito em julgado de condenação anterior;
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE DO AGENTE da pessoa
comum, nada tendo a se valorar; MOTIVOS são os inerentes ao tipo
penal, qual seja, satisfação da lascívia, CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUENCIAS DO CRIME, são normais à espécie, nada se tendo a
valorar que extrapole os l imites previstos pelo próprio t ipo.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode afirmar qualquer
concorrência da vítima para o delito, vez que se trata de pessoa com
presunção absoluta de vulnerabilidade, dado que era menor de quatorze
anos, à época do fato.

Com estas considerações em mente, passo a fixar-lhe a pena, submissa
ao sistema trifásico:

1ª Fase - À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo
a pena-base para o delito descrito no art. 217-A do CP em 08 (oito) anos
de reclusão.

2ª Fase -  Presente a atenuante da confissão. No entanto, deixo de
valorar porque a pena base foi fixada no mínimo legal, consoante
Súmula 231 do STJ.

3ª Fase -  Presente a causa de aumento da continuidade delitiva, vez
que o delito foi praticado por mais de uma vez, não se sabendo ao certo
quantas, de modo que a pena será majorada em 1/6, ou seja, em um
ano e quatro meses, perfazendo 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, nesta fase, a qual fixo como definitiva, vez que se encontram
ausentes outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, a pena concreta e definitivamente fixada para o delito previsto no
artigo 217-A, do Código Penal, (estupro de vulnerável), com a causa de
aumento prevista no art. 71, ambos do Código Penal, é 09 (nove) anos e
04 (quatro) meses  de reclusão.

Em face do disposto pelo art. 2º, parágrafo 1º, da Lei n. 8.072/90, bem
como, frente ao disposto pelo art. 33, parágrafo 2º, "a", do Código Penal,
o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em
regime fechado.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em RESTRITIVAS DE
DIREITOS, nos termos do art. 44, I, do CP; deixo de aplicar, ainda, o
SURSIS, nos termos do art. 77, caput, do CP.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que, neste
feito, não são sabidas circunstâncias que impliquem a necessidade da
custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e
proceda-se às comunicações de estilo; expeça-se guia de execução do
réu, provisória ou definitiva, conforme o caso, para seu devido
encaminhamento ao estabelecimento prisional definido; oficie-se ao
Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do
réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da
presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, III,
da Constituição Federal, em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, §
2º, do Código Eleitoral; oficie-se ao Órgão competente, para informar a
condenação do réu, para fins de cadastro de dados.
Sem condenação nas custas do processo, por ter sido assistido pela
DPE.
Deixo de fixar valor para indenização da vítima, eis que não houve
nenhum pedido, bem como não foi produzida prova neste sentido.
Em atenção ao artigo 387, § 2º, verifico que não há informações acerca
do tempo em que o réu tenha ficado preso cautelarmente, dado que a
prisão preventiva foi decretada no outro feito a que responde.
Publique-se, com as cautelas alusivas ao segredo de justiça.
Registre-se.
Intimem-se, inclusive familiares da vítima.
Cumpra-se.
Rorainópolis, (RR), 09 de janeiro de 2017.

SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

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

Comarca de Alto Alegre

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Sissi Marlene Dietrichi Schwantes

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Hevandro Cerutti
Igor Naves Belchior da Costa

José Rocha Neto
Kleber Valadares Coelho Junior

Madson Welligton Batista Carvalho
Márcio Rosa da Silva

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Marco Antonio Bordin de Azeredo

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
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Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Augusto Santiago de Almeida Neto
Lorena Barbosa Aucar Seffair

Ação Penal Competên. Júri
001 - 0000020-92.2002.8.23.0005
Nº antigo: 0005.02.000020-3
Réu: Edson de Sousa
 "(...) Nesta senda, pronuncio EDSON DE SOUSA como incurso no art.
121, § 2º, IV, do CPB. E, nos termos do art. 413 da norma processual
vigente, encaminho-o para julgamento no Egrégio Tribunal do Júri.
Mantenho o réu em liberdade, eis que assim se encontra e não são
sabidas circunstâncias que impliquem a necessidade da custódia
cautelar. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Alto Alegre, 09 de janeiro
de 2017. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES Juíza de Direito"
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
002 - 0000460-10.2010.8.23.0005
Nº antigo: 0005.10.000460-4
Indiciado: B.
 "(...) Pelo exposto, determino o arquivamento do inquérito policial,
ressalvada a possibilidade de reabertura, nos termos do art. 18 do
Código de Processo Penal e Súmula 524 do STF. P. R. Intimem-se,
somente MP e DPE. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
dando-se as devidas baixas, sem necessidade de novo despacho. Alto
Alegre/RR, em 09.01.2017. Sissi Schwantes Juíza de Direito"
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
003 - 0000223-63.2016.8.23.0005
Nº antigo: 0005.16.000223-3
Indiciado: M.D.G.V.".
 "(...) Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito,
em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art.
485, VI, do CPC. (...) Alto Alegre  RR, 09 de janeiro de 2017. Juíza SISSI
SCHWANTES Titular da Comarca"
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Sissi Marlene Dietrichi Schwantes

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Hevandro Cerutti
Igor Naves Belchior da Costa

José Rocha Neto
Kleber Valadares Coelho Junior

Madson Welligton Batista Carvalho
Márcio Rosa da Silva

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Augusto Santiago de Almeida Neto
Lorena Barbosa Aucar Seffair

Med. Prot. Criança Adoles
004 - 0000301-28.2014.8.23.0005
Nº antigo: 0005.14.000301-2
Criança/adolescente: Criança/adolescente
 "(...) Pelo exposto, nos termos do art. 485,V, do CPC, em razão da
litispendência, julgo extinto o procedente feito, sem resolução do mérito.
Sem custas, nem honorários. Ciência ao MP e DPE somente. Transitada
em julgado, arquivem-se, dando-se as devidas baixas. P.R.I.C. Alto
Alegre/RR, 09/01/2017. Sissi Marlene Dietrich Schwantes Juíza de
Direito"
Nenhum advogado cadastrado.

Proc. Apur. Ato Infracion
005 - 0000183-18.2015.8.23.0005
Nº antigo: 0005.15.000183-1
Infrator: Criança/adolescente

 "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 189, II, da Lei n. 8.069/90,
julgo improcedente a representação para o fim de ABSOLVER o
representado N. A. M. da prática dos atos infracionais previstos nos
artigos 147, do Código Penal, e 28 e 33, da Lei 11.343/06, pelos fatos
narrados nesses autos. Por via de consequência, declaro extinto o
processo, com resolução de mérito. Sem custas. Com o trânsito em
julgado e demais formalidades processuais, arquivem-se os autos. P. R.
I. C. Alto Alegre, 09 de janeiro de 2017. SISSI SCHWANTES Juíza de
Direito"
Nenhum advogado cadastrado.

Tutela C/c Dest. Patrio
006 - 0000203-77.2013.8.23.0005
Nº antigo: 0005.13.000203-2
Autor: M.P.
Réu: A.J.N.
 "(...) Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do novo CPC, julgo
procedente o pedido para destituir a requerida A. DE J. N. do poder
familiar em relação aos filhos O. de J. N., Al. S. de J., A. A. F., R. F. N. F.
e C. J. do N.. (...) Alto Alegre/RR, 09/01/2017. Sissi Marlene Dietrich
Schwantes Juíza de Direito"
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Pacaraima

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 06/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Adahra Catharinie Reis Menezes

Liberdade Provisória
001 - 0000703-18.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000703-0
Autor: Andrews Mendonça de Lima
 DESPACHO

Defiro o pedido ministerial de fl. 31.

Intime-se o réu, via advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias,
corrobore a prova quanto à sua residência e domicílio no endereço
informado.

Pacaraima, 06 de janeiro de 2017.

Joana Sarmento de Matos
Juíza de Direito -
respondendo pela Comarca de Pacaraima
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Bonfim

Índice por Advogado
018992-CE-N: 006

000118-RR-N: 005

000136-RR-N: 002

000153-RR-B: 001

000155-RR-B: 007

000171-RR-B: 003

Boa Vista, 10 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5895 42/64



000181-RR-A: 006

000221-RR-B: 005, 006

000276-RR-A: 006

000297-RR-B: 006

000321-RR-A: 004

000481-RR-N: 004, 006

000484-RR-N: 006

000535-RR-N: 005

000539-RR-A: 005

000619-RR-N: 003

000725-RR-N: 005

000878-RR-N: 003

000957-RR-N: 003

001120-RR-N: 009

001190-RR-N: 004

001268-RR-N: 008

001269-RR-N: 009

001317-RR-N: 004

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Joana Sarmento de Matos

PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Débora Batista Carvalho

Averiguação Paternidade
001 - 0000568-07.2012.8.23.0090
Nº antigo: 0090.12.000568-2
Autor: Criança/adolescente
Réu: Geraldo Araújo Veras e outros.
 Proc: 0090.12.000568-2

DESPACHO
1. Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública, conforme fl. 147.
 2. Cumpra-se.
                Bonfim/RR, 9 de janeiro de 2017.
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

Inventário
002 - 0000482-36.2012.8.23.0090
Nº antigo: 0090.12.000482-6
Autor: D.O.S. e outros.
 Inventário
Autos n. 0090.12.000482-6
Requerente(s): Damiana de Oliveira Soares e outros
Requerido: Espólio de Raimundo Soares Pereira

SENTENÇA
Cuida-se de inventário de um bem imóvel deixado por Raimundo Soares
Pereira, falecido em 09/04/1994, figurando como herdeiros Damiana de
Oliveira Soares, Dulcides de Moraes Soares, Francisca Soares de
Oliveira, Elizabeth Soares da Costa, Francisco Soares de Oliveira,
Edilson de Oliveira Soares, Zulmiro Soares, Wilson Soares de Oliveira,
Delzuite Pedro Soares e Antonina Soares do Carmo.
À folha 25 nomeou-se inventariante a Sra. Damiana de Oliveira Soares,
tendo assinado o Termo de Compromisso, fl. 26, e apresentado as
primeiras declarações, conforme folhas 28/30, por meio da qual informou
que o de cujus deixou um único bem descrito na inicial.

Após regular trâmite, os herdeiros apresentaram plano de partilha de fls.

28/30, e requereram sua homologação, conforme fls. 158 e 202:

I- BEM A SER PARTILHADO: IMÓVEL RURAL DENOMINADO SÍTIO
NOVA ILUSÃO, LOCALIZADO NA REGIÃO DO TUCANO, GLEBA
TACUTÚ, MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, COM ÁREA DE 615,00 ha, FL.
98.

II- HERDEIROS:
DAMIANA DE OLIVEIRA SOARES, DULCIDES DE MORAES SOARES,
FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA, ELIZABETH SOARES DA
COSTA, FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA, EDILSON DE OLIVEIRA
SOARES, ZULMIRO SOARES, WILSON SOARES DE OLIVEIRA,
DELZUITE PEDRO SOARES E ANTONINA SOARES DO CARMO;

III- PARTILHA:

A partilha seguirá a proposta apresentada nas primeiras declarações,
consoante mapa anexado na folha 30 dos autos, cabendo a cada
herdeiro sua parte na herança, da seguinte forma:
Lote 1 para: Delzuite Pedro Soares, com área de 59,6093 há;
Lote 2 para: Antonia Soares do Carmo, com área de 59,4257 há;
Lote 3 para: Wilson Soares de Oliveira, com área de 59,6207 há;
Lote 4 para: Damiana de Oliveira Soares, com área de 62,2288 há;
Lote 5 para: Zulmiro Soares, com área de 59,6572 há;
Lote 6: Edilson de Oliveira Soares, com área de 59,5037 há;
Lote 7 para: Franciscca Soares de Oliveira, com área de 59,6565 há;
Lote 8 para: Elizabeth Soares da Costa, com área de 59,5633 há;
Lote 9 para: Dulcides de Morais Soares, com área de 59,5263 há;
Lote 10 para: Francisco Soares de Oliveira, com área de 60,3732 há.

Na fl. 142 consta o comprovante de pagamento do ITCD e certidões
negativas de débitos (fls. 63/64, 75/76, 82 e 90).
Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Decido

Levando em consideração o que foi apresentado nos autos, tenho por
bem presumir a boa-fé da inventariante, já que, até o presente momento
não há prova de existência de outros herdeiros ou bens do falecido.
O plano de partilha apresentado obedece à previsão legal. Sendo assim,
estando as obrigações devidamente cumpridas e preservando o plano
de partilha os interesses de todos os herdeiros, não vejo óbice à sua
homologação.
Posto isso, considerando o que dos autos consta, ressalvados os
direitos de terceiros e eventuais incorreções materiais, HOMOLOGO o
plano de partilha de fls. 28/30, conforme requerido nas petições de fls.
158 e 202, do bem deixado por RAIMUNDO SOARES PEREIRA, nos
termos do art. 1.026 do CPC, resolvendo o mérito, nos termos do art.
487, inciso III, b do CPC.
Expeça-se o competente formal de partilha.
Defiro a justiça gratuita. Sem custas.
Após as cautelas e formalidades legais, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição.

Bonfim/RR, 9 de janeiro de 2017.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito Titular
Advogado(a): José João Pereira dos Santos

Cumprim. Prov. Sentença
003 - 0000136-46.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000136-9
Autor: Tahnee Aiçar de Suss
Réu: Rodney Pinho de Melo
 Autos nº 0090.16.000136-9
DECISÃO
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposta por
Rodiney Pinho de Melo em face de Thanne Aiçar de Suss.
Alega a parte Impugnante (fls. 136/146), excesso na execução e
necessidade de perícia. Requer a atribuição de efeito suspensivo à
impugnação até o julgamento de embargos de terceiro e medida
cautelar.
Aduz, ainda, falta de tempo hábil para cumprimento da decisão que
deferiu o cumprimento provisório da sentença.
Conforme decisão de fl. 73/73v, o Impugnante manejou Embargos de
Execução, tendo estes sido recebidos como Impugnação, bem como
indeferiu-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo, conforme item 5
da referida decisão.
Intimada para se manifestar, a parte Exequente apresentou resposta (fls.
109/133).
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É o Relatório.
Passo a decidir.
Incialmente, mantenho a decisão de fls. 73/73v, quanto a não concessão
de efeito suspensivo à impugnação.
Da análise das alegações do Impugnante, constata-se que sua
irresignação se sustenta em argumentos que estão intrinsecamente
ligados ao mérito da ação principal, implicando, o acolhimento do
pedido, na análise de questões que deveriam ter sido discutidas no
decorrer do processo de conhecimento.
Não obstante a consistência dos argumentos, rica em detalhes, os fatos
e fundamentos jurídicos aduzidos na peça de impugnação não podem
servir de fundamento para se obstar os atos de execução, fundados em
um título executivo judicial o qual, em tese, seguiu o devido processo
legal, até que se diga o contrário por meio de recurso ou ação própria
(apelação, ação rescisória, ação reivindicatória etc.).
Feitas tais considerações, constata-se que a área de fato reintegrada é
de 1.581,7882 hectares, conforme certidão do Oficial de Justiça que
cumpriu o mandado de imissão na posse, fl. 247.
Assim, mesmo que se considere a hipótese de existência de dúvida em
relação ao tamanho da área em litígio, a imissão na posse se restringiu a
1.581,7882  hectares, não havendo quee se falar em excesso de
execução. No mais, entendo não haver necessidade de perícia, uma vez
que  fo i  j un tado  aos  au tos  de  manu tenção  de  posse  o
georreferenciamento da área pretendida pelo Exequente e eventual
divergência quanto ao referido documento deveria ter sido alegada em
fase de conhecimento.
Quanto ao argumento pelo qual estariam pendentes de análise os
Embargos de Terceiro e Media Cautelar cumpre esclarecer que os
Embargos de n. 0090.16.000138-5 já foram sentenciados (fls. 274/276,
volume II), extinto sem julgamento do mérito e no que concerne à
Cautelar não há impedimento quanto aos atos de execução.
ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentado por Rodiney Pinho de Melo.
Indefiro, outrossim, o pedido de condenação do Impugnante por
litigância de má-fé, por entender que não houve sua configuração neste
caso.
Os honorários do Advogado do Exequente já foram estabelecidos em
10%, conforme decisão de fl. 243, em fase de cumprimento de sentença.
Considerando que já houve o cumprimento da decisão de fls. 245/247,
encontrando-se o Autor imitido na posse do imóvel sob litígio, indefiro o
pedido de majoração da multa (fl. 241), a qual fora fixada em R$
1.000,00 (mil reais), limitada a três meses (fls. 62/64).
E, ainda, considerando a juntada de comprovante de protocolamento de
Agravo de Instrumento de fls. 290/307, nos termos do § 1º do art. 1.018
do NCPC, mantenho a decisão agravada (fls. 62/64), pelos seus próprios
fundamentos.
Solicite informações da Câmara Única sobre o Agravo de Instrumento,
certificando nos autos.
P.R.I.
Bonfim/RR, 9 de janeiro de 2017.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito Titular
Advogados: Denise Abreu Cavalcanti, Edson Silva Santiago, Thiago
Soares Teixeira, Waldecir Souza Caldas Junior

Embargos de Terceiro
004 - 0000008-26.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000008-0
Autor: Jomara Oliveira e Silva
Réu: Juarez Artur Arantes e outros.
 Proc: 0090.16.000008-0

DESPACHO
1. À Secretaria para certificar se houve manifestação do ITERAIMA, uma
vez que houve citação e intimação efetivada, fl. 131, bem como se
houve manifestação do Embargante em relação aos documentos de fl.
134/138.
 2. Cumpra-se.
                Bonfim/RR, 9 de janeiro de 2017.
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Advogados: Karen Macedo de Castro, Paulo Luis de Moura Holanda,
Clodemir Carvalho de Oliveira, Jose de Souza Ferreira

Procedimento Comum
005 - 0000586-96.2010.8.23.0090
Nº antigo: 0090.10.000586-8
Autor: José Carlos do Carmo e Silva
Réu: Prefeitura Municipal de Bonfim
 DESPACHO
1- Intime-se o autor para que manifeste acerca da petição de fls.

135/136. Intimação via advogado.
2- A pós, volte os autos ao requerido para que apresente calculo do que
entende devido.

Bonfim/RR, 06/ janeiro/ 2017
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Advogados: José Fábio Martins da Silva, Carlos Alberto Meira, Yonara
Karine Correa Varela, José Ivan Fonseca Filho, Sérgio Cordeiro
Santiago

Reinteg/manut de Posse
006 - 0000715-04.2010.8.23.0090
Nº antigo: 0090.10.000715-3
Autor: Municipio de Bonfim e outros.
Réu: Osvaldo Veras e outros.
 Ação de Reintegração/Manutenção de Posse
Autos n. 0090.10.000715-3
Autor(a): Município de Bonfim
Requerido(a): Osvaldo Veras, Cleyton Veras e Associação Municipal de
Hortifrutigranjeiro de Bonfim

DECISÃO
1. Ante a constatação da inércia do Advogado do Sr. Osvaldo Veras
quanto à regularização do mandato, pp. 394/395, bem como, em
atenção ao disposto no art. 104, c/c os arts. 76, caput, e 111, parágrafo
único, todos do NCPC, suspendo o feito, concedendo o prazo de 15
(quinze) dias para regularização da representação, devendo o Requerido
providenciar a regularização da sua representação em juízo, em relação
ao advogado que indicou, ou constituir novo advogado ou defensor
público para atuar em sua defesa.
2. Deverá constar no mandado a advertência de que, caso a parte não
providencie a regularização de sua representação nestes autos, no
prazo estipulado, será decretada sua revelia, a teor do inciso II, do § 1º,
do art. 76 do NCPC.
3. Intime-se a parte pessoalmente.
4. Cumpra-se.

Bonfim/RR, 9 de janeiro de 2017.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito Titular
Advogados: Ana Velia Brito, Clodocí Ferreira do Amaral, Carlos Alberto
Meira, André Luiz Vilória, Andre Luiz Galdino, Paulo Luis de Moura
Holanda, Patrízia Aparecida Alves da Rocha

Vara Criminal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Joana Sarmento de Matos

PROMOTOR(A):
Marco Antonio Bordin de Azeredo

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Débora Batista Carvalho

Ação Penal
007 - 0000616-63.2012.8.23.0090
Nº antigo: 0090.12.000616-9
Réu: Denilson Spies
 DESPACHO
1. Homologo a desistência da testemunha Onage da Silva;
2. Verifico que faltam ainda ser ouvidos a vítima e a testemunha Abrain
Cembliza, assim, designe-se audiência para oitiva das testemunhas
faltantes, devendo a testemunha Abrain ser intimado no endereço de fls.
315/20 ou por intermédio do acusado;
3. Expedientes necessários;
Bonfim/RR, 07 de dezembro de 2016.
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito

CERTIDÃO

 De ordem da MM. Juíza, designo a audiência para o dia 22/03/2017 às
11h00min. Do que, para constar, lavrei a presente certidão.
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Bonfim- RR, 09.01.2017.

Isabela Melo de Andrade
Chefe de Gabinete de Juiz
f3011808
Advogado(a): Ednaldo Gomes Vidal

008 - 0000060-22.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000060-1
Réu: Marcelo Ricardo Gittens e outros.
 Processo nº 0090.16.000060-1
Réu: JACKSON MATEUS CAETANO

DECISÃO

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva c/c pedido de
liberdade provisória com dispensa de fiança em favor do acusado acima
informado.
O  indiciado acima foi preso em flagrante delito pela possível prática do
delito previsto no artigos 33, caput e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.
Instado a se manifestar acerca do pedido de revogação de prisão o
Ilustre representante do Parquet opinou pelo deferimento da liberdade
provisória em favor do acusado sem fiança (fl. 90 verso).

É o relatório. Decido.

Consoante dicção do artigo 312 do Código de Processo Penal, constata-
se que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Dessa forma, a prisão cautelar constitui medida de natureza
excepcional, não podendo a possível gravidade do delito, dar supedâneo
para a manutenção do flagranteado em cárcere.
É pacífico no STF a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas,
que veda a concessão de liberdade provisória sem fiança.
Das informações presentes nos autos não se observam mais os motivos
que autorizariam a prisão preventiva, elencados taxativamente no artigo
312 do Código de Processo Penal, uma vez que o processo encontra-se
instruído, aguardando diligência para vista em alegações finais.
Pelos documentos trazidos em fls. 122/126, vê-se que o acusado possui
endereço certo.

Assim, observa-se que o custodiado faz jus ao benefício da Liberdade
Provisória.
Isto posto, CONCEDO Liberdade Provisória sem fiança ao acusado
Jackson Mateus Caetano, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI da
Constituição Federal, devendo ser firmado o termo de compromisso sob
as seguintes condições:
a) O Réu deverá comparecer perante a autoridade, todas as vezes que
for intimado ppara atos da instrução criminal e para o julgamento, sob
pena de revogação do benefício;
b) O réu não poderá mudar de residência, sem prévia permissão deste
Juízo, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem
comunicar a esta autoridade Judiciária, sob pena de revogação do
benefício;

c) O réu não poderá freqüentar bares, boates e estabelecimentos
congêneres nem tampouco ingerir bebidas alcoólicas após às 00 horas,
sob pena de revogação do benefício;
d) Comparecimento bimestramente em cartório para justificar suas
atividades.
Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou
praticar outra infração penal, será revogado o benefício.
Expeçam-se o alvará de soltura se por outro motivo não estiverem
presos.
Solicite-se resposta do ofício expedido em fls. 105, uma vez que foi dado
prazo de 48h e até a presente data não foi respondido pelo Instituto de
Identificação.
Vista ao MP e DPE para ciência.
P. R. I. Cumpra-se.
		Bonfim/RR, 07 de dezembro de 2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Advogado(a): Dennus dos Santos Nunes

009 - 0000180-02.2015.8.23.0090
Nº antigo: 0090.15.000180-9
Réu: João Inácio
 DESPACHO
Vieram os autos para ciência da comunicação de prisão do acusado.
Verifico a juntada de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva em fls.
290/302, Assim:
1. Extraia-se os documentos citados inclusive a manifestação do
Ministério Público e distribua em autos apartados, fazendo concluso para
apreciação.
2. Defiro o pedido do Ministério Pública, apense os presentes autos ao
processo mencionado;
3. Expeça-se mandado de citação , com urgência.
Bonfim/RR, 04 de janeiro de 2017
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Advogados: Fabio Sammy Leal de Sales, Angria Kartie Feitosa Silva
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SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA  
 
Expediente de 09/01/2017 

MM. Juiz de Direito Titular 
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES 

 
Escrivã Judicial 

Maria das Graças Barroso de Souza 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IN TERDIÇÃO COM PRAZO DE 10 
DIAS 

 
Processo 0818141-32.2016.8.23.0010 – Interdição 
Requerente : Dilma Albuquerque Pinto de Souza 
Advogado(a): OAB 1004N-RR - Cynthia Pinto de Souza Santos  
Requerido(a) : Zilma Albuquerque Pinto 

 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES - TITULAR DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DE BOA VISTA/RR 
 

FINAL DE SENTENÇA : POSTO ISSO, firme nos fundamentos acima expostos e em consonância com o 
douto parecer ministerial, DECRETO a interdição de ZILMA ALBUQUERQUE PINTO , declarando-a 
RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III, 
do Código Civil. Nos termos do art. 1.775, §3º do Código Civil nomeio como curadora da requerida a Sra. 
DILMA ALBUQUERUQUE PINTO DE SOUZA . Nos termos da fundamentação supra, considerando o 
estado de saúde da requerida, a curadora terá poderes de representação, não podendo, todavia, alienar ou 
onerar bens da incapaz, sem autorização judicial, nem contrair empréstimos em nome desta, sendo que os 
rendimentos da incapaz deverão ser destinados unicamente em saúde, alimentação e bem estar da 
interdita. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em obediência ao 
disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso III, do Código Civil, expeça-se 
mandado para registro da sentença ao Cartório do 1.º Ofício desta Comarca (art. 89 da Lei 6.015/73), 
observando-se o teor do art. 92 da Lei 6.015/73. Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, 
em cumprimento ao que determinam os artigos 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida 
comunicação do registro da interdição ao cartório no qual foi lavrado o assento de nascimento. Proceda-se 
a publicação da sentença vna forma do art. 755, § 3º do NCPC, dispensando-se a publicação na imprensa 
local por serem as partes beneficiárias da gratuidade da justiça. Expeça-se o respectivo termo de curatela, 
constando as observações acima, e proceda-se conforme o art. 759 do NCPC, intimando a curadora para 
prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos 
do art. 487, I do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Sem honorários, ante a natureza de 
jurisdição voluntária deste procedimento. Após o trânsito em julgado e cumprido todas as determinações, 
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. P.R.I. Boa Vista/RR, 21/09/2016. Paulo Cézar Dias 
Menezes, Juiz de Direito, Titular da Segunda Vara de Família. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância ao MM Juiz, mandou expedir o presente Edital que será publicado 03 (três) vezes pela imprensa 
oficial, com intervalo de 10 dias e afixado no local de costume na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, treze de dezembro de dois mil e dezesseis. Eu, 
J.S.M.S., Técnico Judiciário, o digitei. 

 
Maria das Graças Barroso de Souza 

Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IN TERDIÇÃO COM PRAZO DE 10 
DIAS 

 
Processo 0801843-62.2016.8.23.0010 – Interdição 
Requerente : Maria do Perpétuo Socorro Cavalcante Souza 
Defensor Público: OAB 186N-RR - Wallace Rodrigues da Silva  
Requerido(a) : Antônia Dayanny Cavalcante de Souza 

 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES - TITULAR DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DE BOA VISTA/RR 
 

FINAL DE SENTENÇA : POSTO ISSO, firme nos fundamentos acima expostos e em consonância com o 
douto parecer ministerial, DECRETO a interdição de Antonia Dayanny Cavalcante de Souza , declarando-
a RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III, 
do Código Civil. De acordo com o art. 1.775, §1.º do Código Civil, nomeio-lhe curadora a Sra. Maria do 
Perpétuo Socorro Cavalcante Souza . Limites da curatela: Nos termos da fundamentação supra, 
considerando o estado de saúde da requerida, a curadora terá poderes de representação para todos os 
atos da vida civil, não podendo, todavia, alienar ou onerar bens da incapaz sem autorização judicial nem 
contrair empréstimos em nome desta, sendo que os rendimentos da incapaz deverão ser destinados 
unicamente em sua saúde, alimentação e bem estar. Aplica-se, também, ao caso, o disposto no art. 553 do 
NCPC e respectivas sanções. Expeça-se mandado de registro da interdição, na forma do art. 9.º, III do CC 
e art. 89 da Lei 6.015/73. Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que 
determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida comunicação do registro da 
interdição ao cartório no qual foi lavrado o assento de nascimento. Proceda-se a IMEDIATA publicação da 
sentença na forma do art. 755, §3.º do NCPC, dispensando-se a publicação na imprensa local por serem as 
partes beneficiárias da gratuidade da justiça e assistidas pela DPE/RR. Expeça-se o termo de curatela, 
independentemente dos demais cumprimentos, constando as observações acima, e intime-se a curadora 
para prestar compromisso, no prazo de 05 dias, conforme art. 759. Assim, extingo o processo com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Sem 
honorários, ante a natureza de jurisdição voluntária deste procedimento. Após o trânsito em julgado e 
cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. P.R.I. Boa Vista-RR, 
12 de dezembro de 2016. PAULO CEZAR DIAS MENEZES Juiz de Direito Titular da 2.ª Vara de Família, 
Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes. E, para que ninguém possa alegar ignorância ao MM Juiz, 
mandou expedir o presente Edital que será publicado 03 (três) vezes pela imprensa oficial, com intervalo de 
10 dias e afixado no local de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital 
do Estado de Roraima, catorze de dezembro de dois mil e dezesseis. Eu, J.S.M.S., Técnico Judiciário, o 
digitei. 

 
Maria das Graças Barroso de Souza 

Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IN TERDIÇÃO COM PRAZO DE 10 
DIAS 

 
Processo 0825577-42.2016.8.23.0010 – Interdição 
Requerente : Omilda Lúcio Paixão 
Defensor Público: OAB 248D-RR - Thaumaturgo Cezar Moreira do Nascimento  
Requerido(a): Zenildo Paixão Melo 

 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES - TITULAR DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DE BOA VISTA/RR 
 

FINAL DE SENTENÇA : POSTO ISSO, firme nos fundamentos acima expostos e em consonância com o 
douto parecer ministerial, DECRETO a interdição de ZENILDO PAIXÃO MELO , declarando-o 
RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente certos atos da vida civil ou à maneira de os exercer, 
na forma do art. 4º, inciso III, do Código Civil. Nos termos do art. 747, II, do Código Civil nomeio como 
curadora da requerida a Sra. OMILDA LÚCIO PAIXÃO . Limites da curatela : Nos termos da 
fundamentação supra, considerando o estado de saúde do requerido, a curadora terá poderes de 
representação para a prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial ou negocial, não 
podendo alienar ou onerar bens do requerido sem autorização judicial nem contrair empréstimos em nome 
dele. Preserva-se quanto ao requerido a autonomia para os atos de natureza existencial, da esfera familiar 
e política. Os rendimentos do requerido deverão ser destinados unicamente em sua saúde, alimentação e 
bem estar. Aplica-se, também, ao caso, o disposto no art. 553 do CPC e respectivas sanções. Expeça-se 
mandado de registro da interdição, na forma do art. 9.º, III do CC e art. 89 da Lei 6.015/73. Conste no 
mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que determinam os arts. 106 e 107, §1º 
da Lei 6.015/73, proceder à devida comunicação do registro da interdição ao cartório no qual foi lavrado o 
assento de nascimento. Proceda-se a publicação da sentença na forma do art. 755, §3.º do NCPC, 
dispensando-se a publicação na imprensa local por serem as partes beneficiárias da gratuidade da justiça e 
assistidas pela DPE/RR. Expeça-se o respectivo termo de curatela, constando as observações acima e 
proceda-se conforme o art. 759 do CPC, intimando a curadora para prestar compromisso, no prazo de 05 
dias. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas, 
ante a gratuidade da justiça. Sem honorários, ante a natureza de jurisdição voluntária deste procedimento. 
Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com baixa na 
distribuição. Boa Vista/RR, 13/12/2016. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, Titular da Segunda 
Vara de Família. E, para que ninguém possa alegar ignorância ao MM Juiz, mandou expedir o presente 
Edital que será publicado 03 (três) vezes pela imprensa oficial, com intervalo de 10 dias e afixado no local 
de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, 
dezenove de dezembro de dois mil e dezesseis. Eu, J.S.M.S., Técnico Judiciário, o digitei. 

 
Maria das Graças Barroso de Souza 

Diretora de Secretaria 
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4ª VARA CÍVEL  
 
Expediente de 05/01/2017 
 
 
 

PORTARIA Nº 01/2017, DE 05 de janeiro de 2017. 
 
 

O Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível, Dr. Jarbas Lacerda de Miranda, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO o empenho, dedicação, boa vontade e compreensão dos servidores e estagiários lotados 
nesta Vara no desempenho de suas atividades, por muitas vezes extrapolando suas cargas horárias; 
 
CONSIDERANDO que iniciamos o ano com um acervo processual ativo de 5.998 (cinco mil novecentos e 
noventa e oito processos), tendo sido distribuído durante o ano o quantitativo de 1.908 (hum mil novecentos e 
oito) feitos, totalizando o montante de 7.906 (sete mil novecentos e seis) processos ativos na Vara durante o 
ano de 2016. 
 
CONSIDERANDO que durante o ano de 2016 foram julgados 1.764 (hum mil setecentos e sessenta e quatro) 
processos de conhecimento, bem como foram arquivados o quantitativo de 3.424 (três mil quatrocentos e vinte 
e quatro) processos. 
 
CONSIDERANDO que atualmente contamos com somente o quantitativo de 4.487 (quatro mil quatrocentos e 
oitenta e sete) processos ativos, o que significou um decréscimo muito significativo no acervo processual da 
unidade jurisdicional; 
 
CONSIDERANDO que esta Vara cumpriu, na minha avaliação com louvor, as metas estipuladas pelo Núcleo 
de Estatística do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça; 
 
CONSIDERANDO a obediência aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, vez que no 
Cartório desta Vara atualmente não possui nenhum processo paralisado há mais de trinta dias; 
 
CONSIDERANDO que o Gabinete desta Vara vem apresentando bons índices de produtividade, conforme 
dados estatísticos disponibilizados na intranet do TJ/RR, no banco de dados do Sistema de Estatísticas da 
Corregedoria-Geral de Justiça; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. ELOGIAR os servidores CÉLIA MARIA SANTOS DO PRADO, SUELLEN PERES LEITÃO, HONORATO 
DELFINO DA SILVA NETO e VALDECIR CORREIA DE ARAÚJO, todos lotados no gabinete desta Vara, pelo 
excelente desempenho de suas atividades, pela dedicação ao trabalho e pela eficiência profissional, que 
possibilitou que tais resultados fossem alcançados. 
 
Art. 2º. ELOGIAR os servidores ADRIANO DA SILVA ARAÚJO, ALDENEIDE NUNES DE SOUSA, ADILVANE 
BORSATTO, GRACIELA JOANICE PACHECO RODRIGUES, IVANILDO FRANCISCO GOMES, MARIA DO 
PERPÉTUO SOCORRO DE LIMA GUERRA AZEVEDO e VALESKA CRISTIANE DE CARVALHO SILVA 
METSELAAR, todos lotados no Cartório desta Vara, pelo excelente desempenho de suas atividades, pela 
dedicação ao trabalho e pela eficiência profissional, que possibilitou que tais resultados fossem alcançados. 
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Art. 3º. ELOGIAR os estagiários ELVIRA GABRIELLY RODRIGUÊS SERRA DE SOUZA, FÁBIO DE OLIVEIRA 
BARROS, RAFAEL BRECKENFELD SALUSTIANO BARROS, RAYANA FARIAS DA CONCEIÇÃO e 
REGINALDO ALENCAR DA SILVA, todos lotados nesta Vara, pelo excelente desempenho de suas atividades 
e pela dedicação, que muito contribuíram para o bom andamento desta Vara. 
 
Art. 4º. ELOGIAR a guarda mirim HELEN CAMILA CORREA, lotado no cartório, pelo zelo e dedicação com que 
realiza suas atividades, contribuindo para o excelente desempenho cartorário. 
 
Art. 5º. Determinar que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas registre e junte cópia desta 
Portaria aos assentamentos funcionais dos servidores, estagiários e guarda mirim acima elencados. 
 
Publique-se e cumpra-se. 
 
Boa Vista, 05 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 

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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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 09JAN17

  PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

EDITAL Nº 011 - MPE/RR, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.
XIII PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR

DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA,  no uso de suas legais atribuições, em atenção ao Edital nº
010/2016, de 19DEZ16, publicado no DJE nº 5880, de 20DEZ16, torna público a HOMOLOGAÇÃO do
resultado final  do XIII Processo Seletivo visando Selecionar Estagiári os de Direito para o Ministério
Público do Estado de Roraima,  conforme a seguir especificada:

1. RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS

Nº de
Inscrição Nome Candidato Pontuação Final

no Certame 
Ordem de

Classificação

161 WERLEY DE OLIVEIRA E OLIVEIRA CRUZ 79 1º

188 PATRICK DE ALBUQUERQUE CASTRO 78 2º

168 ELIENAI VITOR NASCIMENTO LAURINDO DE OLIVEIRA 70 3 º

51 ANA RAFAELA MOREIRA GONDIM 69 4º

226 JOSUÉ TELES MENESES ALBUQUERQUE 65 5º

223 GABRIEL LYRA RODRIGUES 64,5 6º

199 LETÍCIA MARTINA LIMA CARDOSO 63,5 7º 

79 FÁBIO ROLIM CASTELO BRANCO DE FREITAS 63,5 8º

19 WISNEY COSTA DE OLIVEIRA 60,5 9º

131 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA 60,5 10º

84 OTACILIA CAROLINA GOMES BRITO 60,5 11ª

92 MARCELA LIMA LEITE 60,5 12º

198 LUCAS VINÍCIUS PINHEIRO DE ALMEIDA 60 13º

86 JOELDER LIMA BEZERRA 60 14º

213 GABRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA 60 15º

8 FELIPE CUNHA DE CARVALHO 60 16º

44 MARIA LUIZA ROK'S SILVA 60 17º

2. Nos termos do item 7.5 do Edital nº 001 – MPE/RR, de 27 de outubro de 2016, não será aceito recurso
contra resultados definitivos.

3. Os cadernos de provas, cadernos de respostas e cartões gabaritos serão destruídos (triturados) após a
publicação desta homologação.

Cumpra-se. Publique-se.
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Boa Vista, 09 de janeiro de 2017.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

ILAINE APARECIDA PAGLIARINI
Presidente da Comissão Organizadora do XIII Processo Seletivo de Estagiários de Direito

ATO Nº 001, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , no uso de suas atribuições legais e
com fulcro no art. 47, §1º, da Lei Complementar Estadual n° 003/94,

R E S O L V E :

Art. 1º.  Prorrogar por 60 (sessenta) dias, o prazo previsto no art. 2º, do ATO nº 029/2016, de 26OUT16,
publicado no DJE nº 5850, de 27OUT16, para a Comissão Organizadora concluir os trabalhos referentes ao
XIII  PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR
DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO ,  que atuarão junto aos Órgãos de Execução do Ministério  Público do
Estado de Roraima.

Art. 2º.  Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 26 de dezembro de 2016.

Publique-se. Cumpra-se.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 013, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. ANDRÉ PAULO DOS SANTOS PEREIRA , 05 (cinco) dias de férias, a serem
usufruídas a partir de 09JAN17, conforme o Processo nº 004/2017 - SAP/DRH/MPRR, de 05JAN17, SisproWeb nº
081906030351701.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 014, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Designar a Promotora de Justiça, Dra.  CARLA CRISTIANE PIPA , para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pelo 1º Titular da Promotoria de Justiça Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual Praticados
contra Criança e Adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e Crimes Praticados contra Idoso,
previstos no Estatuto do Idoso, no período de 09 a 10JAN17.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 015, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Designar o Promotor de Justiça, Dr.  ULISSES MORONI JÚNIOR , para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pelo 1º Titular da Promotoria de Justiça Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual Praticados
contra Criança e Adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e Crimes Praticados contra Idoso,
previstos no Estatuto do Idoso, no período de 11 a 13JAN17.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 016, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Designar o Procurador de Justiça, Dr. EDSON DAMAS DA SILVEIRA , para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pela 2ª Procuradoria Cível, no período de 16 a 20JAN17.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 017, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Designar a Promotora de Justiça, Dra.  CARLA CRISTIANE PIPA , para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pelo 2º Titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, no dia 19DEZ16.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 018, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Designar o Promotor de Justiça, Dr. LUIS CARLOS LEITÃO LIMA , para responder, sem prejuízo de suas atuais
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atribuições, pelo 2º Titular da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, no período de 09 a 13JAN17 e de 16 a
19JAN17.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 019, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Designar o Procurador de Justiça, Dr. EDSON DAMAS DA SILVEIRA , para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pela 4ª Procuradoria Criminal, no período de 09 a 29JAN17.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 020, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Designar a Procuradora de Justiça, Dra.  JANAÍNA CARNEIRO COSTA , para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições, pela 4ª Procuradoria Criminal, no período de 30JAN a 12FEV17.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 021, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Designar o Procurador de Justiça, Dr. EDSON DAMAS DA SILVEIRA , para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pela 7ª Procuradoria Criminal, no período de 09 a 27JAN17.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 022, DE 09 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :
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Alterar  a  escala  de  Plantão  dos  Promotores  de  Justiça  na  Comarca  de  Boa  Vista ,  no  mês  de
JANEIRO/2017,  publicada pela Portaria nº 1066, DJE Nº 5880, 22 de dezembro de 2016, conforme abaixo:

DIAS PROMOTOR(A)

09 a 16 VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA

TELEFONE DO PLANTÃO: (95) 99135-0325

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 018 - DG, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Conceder 11 (onze) dias de férias à servidora  JOSILEIDE OLIVEIRA MORAIS ,  a serem usufruídas no
período  de  09  a  19JAN17,  conforme  Processo  nº  011/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de  09/01/2017,
SISPROWEB nº 081906030471781.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº  019 - DG, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,

Considerando o disposto § 1º, do art. 2º da Resolução CPJ nº 004, de 14/11/2014, publicada no DJE nº
3262, de 19/11/2014, 
 
R E S O L V E :

Conceder Recesso Forense ao servidor abaixo relacionado:

Nome
Quantidade

de dias 1º Período 2º Período SISPROWEB Nº

Jon Nelson Gomes da Silva 12 06 a 17/02/17 - 1332171712

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral,
Em exercício
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PORTARIA Nº 020 - DG, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Designar o servidor  RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS , para responder pelo Departamento de
Tecnologia da Informação, no período de 09 a 20JAN2017, durante o afastamento do titular,  conforme
documento SISPROWEB nº 1333291761.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral,
Em exercício

PORTARIA Nº 022 - DG, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, no uso de
suas atribuições legais,

R E S O L V E :

Conceder 01 (um) dia de férias à servidora AURINEIDE FERNANDES DA SILVA , a serem usufruídas no
dia  19JAN17,  conforme  Processo  nº  007/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de  06/01/2017,  SISPROWEB  nº
081906030421768.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA

Diretor-Geral
Em exercício

ERRATA:
 - Na Portaria nº 012/17 – DG, publicada no DJE nº 5893, de 06 de janeiro de 2017:
Onde se lê: “…no dia 09DEZ16 com pernoite...”
Leia-se: “...no dia 09JAN17  com pernoit e...”
Onde se lê: “... Processo nº 006/16 – DA...”
Leia-se: “... Processo nº 006/17 – DA...”

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 008 - DRH, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

A  DIRETORA  DO  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008 e art. 90 da LC nº
053/01,

R E S O L V E :

Convalidar o afastamento da servidora  FABRÍCIA DOS SANTOS TEIXEIRA BATISTA , para doação de
sangue no dia 03JAN2017. Sisproweb nº 1332781792.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

E R R A T A S :

- Na Portaria nº 004 - DRH, de 05DEZ2017, publicada no DJE nº 5893 de 06JAN2017:
Onde se lê:“ 05 DE DEZEMBRO DE 2017 ”
Leia-se:“ 05 DE JANEIRO DE 2017 ”

- Na Portaria nº 006 - DRH, de 05DEZ2017, publicada no DJE nº 5893 de 06JAN2017:
Onde se lê:“ 05 DE DEZEMBRO DE 2017”
Leia-se:“ 05 DE JANEIRO DE 2017 ”
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO 
 
Expediente de 09/01/2017 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
Pelo presente edital, o 1º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA, localizado à 
Av. Ville Roy, 5636 em Boa Vista-Roraima, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas 
que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características: 
 
Prot: 510697 - Título: DM/Q53L584/014 - Valor: 975,00 
Devedor: ALEXSANDER KRESS ROLONG 
Credor: CAVALCANTI & SILVA LTDA 
 
Prot: 510698 - Título: DM/Q67 600/001 - Valor: 700,69 
Devedor: ALEXSANDRA DA SILVA RIBEIRO 
Credor: E SABINO DE OLIVEIRA ME 
 
Prot: 510682 - Título: DMI/117897R2.4 - Valor: 1.313,20 
Devedor: AMANDA ARAUJO LIMA 
Credor: INDUSTRIA ALUMINIOS EIRILAR LT 
 
Prot: 510396 - Título: DSI/3894 - Valor: 1.276,62 
Devedor: ANDREZA BARBOSA DE SOUZA 
Credor: SOLUCAO COLOMBO T EXPRESS LTDA 
 
Prot: 510397 - Título: DSI/3893 - Valor: 2.040,91 
Devedor: ANDREZA BARBOSA DE SOUZA 
Credor: SOLUCAO COLOMBO T EXPRESS LTDA 
 
Prot: 510575 - Título: DMI/1384 - Valor: 750,00 
Devedor: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO-ME 
Credor: BUGROON RAIZES I C P NAT LT ME 
 
Prot: 510545 - Título: DMI/0122301020 - Valor: 1.300,00 
Devedor: CABANHA SANTA LUZIA 
Credor: TRAJANO SILVA REMATES SOC LTDA 
 
Prot: 510653 - Título: DMI/N112415/1 - Valor: 1.988,00 
Devedor: CAETANO E SILVA LTDA 
Credor: CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA 
 
Prot: 510645 - Título: DMI/010950.1 - Valor: 1.220,00 
Devedor: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 
Credor: ALUMINIO E CIA 
 
Prot: 510460 - Título: NP/A160394 - Valor: 330,63 
Devedor: CAMILA CRISTINA BREVES DA SILVA 
Credor: E. PEREIRA DE AQUINO - ME (IDEAL MODAS) 
 
Prot: 510381 - Título: DMI/3729 - Valor: 598,80 
Devedor: CENTRO DE ENSINO TECNICO SUPER 
Credor: MAYRA S M GONCAVES - ME 
 
Prot: 510632 - Título: DMI/274/2 - Valor: 292,32 
Devedor: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA 
Credor: JEAN C DA SILVA REPRESENTACOES 
 
Prot: 510633 - Título: DMI/274/3 - Valor: 292,32 
Devedor: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA 
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Credor: JEAN C DA SILVA REPRESENTACOES 
 
Prot: 510602 - Título: DMI/15174-1 - Valor: 929,88 
Devedor: E N B DE MESQUITA ME 
Credor: EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
 
Prot: 510339 - Título: NP/3759 - Valor: 295,00 
Devedor: EDINEA ESQUERDO BRAGA 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510340 - Título: NP/3757 - Valor: 295,00 
Devedor: EDINEA ESQUERDO BRAGA 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510341 - Título: NP/3758 - Valor: 295,00 
Devedor: EDINEA ESQUERDO BRAGA 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510547 - Título: DMI/9018-B - Valor: 1.043,20 
Devedor: ELEM CORREIA CANDIDO 
Credor: MAISON PIERRE COM DE COSM E EX 
 
Prot: 510506 - Título: DV/SN - Valor: 6.926,93 
Devedor: ELIENE DOS SANTOS MARQUES 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510498 - Título: DV/SN - Valor: 3.144,48 
Devedor: ELLEN CHISTIANNE RODRIGUES FIGUEREDO 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510694 - Título: DM/Q54L105/019 - Valor: 800,00 
Devedor: EMERSON MATUCARI DA SILVA 
Credor: CAVALCANTI & SILVA LTDA 
 
Prot: 510695 - Título: DM/Q53L560/015 - Valor: 975,00 
Devedor: EMILARDO RODRIGUES MOLLEGAS 
Credor: CAVALCANTI & SILVA LTDA 
 
Prot: 510696 - Título: DM/Q53L572/015 - Valor: 900,00 
Devedor: EMILARDO RODRIGUES MOLLEGAS 
Credor: CAVALCANTI & SILVA LTDA 
 
Prot: 510366 - Título: DMI/472 104 62 - Valor: 597,30 
Devedor: FABIO FERNANDES MESQUITA 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 510513 - Título: DV/SN - Valor: 1.614,39 
Devedor: FABRICIO DE NAZARE FERREIRA HORTENCIO VERAS 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510693 - Título: DM/Q55L423/016 - Valor: 750,00 
Devedor: FRANCIDALVA BARROS DOS SANTOS 
Credor: CAVALCANTI & SILVA LTDA 
 
Prot: 510519 - Título: DV/SN - Valor: 13.844,29 
Devedor: FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510553 - Título: NP/403 - Valor: 279,10 
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Devedor: FREDSON DA SILVA MORAIS 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510554 - Título: NP/796 - Valor: 37,96 
Devedor: FREDSON DA SILVA MORAIS 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510597 - Título: DMI/44 73 62 96 - Valor: 597,30 
Devedor: GIGLIANNE MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 510720 - Título: DMI/185 235 62 - Valor: 539,40 
Devedor: GILIANE NASCIMENTO DA SILVA 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 510342 - Título: NP/3789 - Valor: 660,00 
Devedor: GILVAM ANTONIO DE OLIVEIRA 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510343 - Título: NP/3790 - Valor: 660,00 
Devedor: GILVAM ANTONIO DE OLIVEIRA 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510344 - Título: NP/3791 - Valor: 660,00 
Devedor: GILVAM ANTONIO DE OLIVEIRA 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510345 - Título: NP/3792 - Valor: 660,00 
Devedor: GILVAM ANTONIO DE OLIVEIRA 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510473 - Título: DMI/1308-06 - Valor: 3.025,00 
Devedor: IGREJA INTERNACIONAL VIDA ABUNDANTE 
Credor: DB - TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA - ME 
 
Prot: 510466 - Título: DV/SN - Valor: 4.112,09 
Devedor: ILMA CRISTIANI CERQUEIRA DE MATOS 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510701 - Título: DM/Q70L598/011 - Valor: 570,00 
Devedor: JANDER MARIO FERREIRA REIS 
Credor: E. SABINO DE OLIVEIRA - ME 
 
Prot: 510463 - Título: DV/SN - Valor: 1.997,79 
Devedor: JESSICA XAVIER CAVALCANTE 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510652 - Título: DMI/11461 - Valor: 2.897,00 
Devedor: JOEL BARBOSA CIA LTDA 
Credor: SANTHOZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT 
 
Prot: 510467 - Título: DMI/358530 - Valor: 326,46 
Devedor: JUCELI CRUZ CARDOSO 
Credor: MENDONCA E OLIVEIRA LTDA 
 
Prot: 510691 - Título: DM/Q53L105/017 - Valor: 833,33 
Devedor: LEANDRO JOSE PONTES DE OLIVEIRA 
Credor: CAVALCANTI & SILVA LTDA 
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Prot: 510603 - Título: DMI/541239/02 - Valor: 1.356,65 
Devedor: LUCILEUDES F. DA SILVA ME 
Credor: VIMEZER FORNC DE SERV LTDA 
 
Prot: 510644 - Título: DMI/22858 - Valor: 430,33 
Devedor: MAIZA GRACIELEN RIBEIRO DA SILVA 
Credor: COURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE 
 
Prot: 510643 - Título: DMI/22683 - Valor: 333,34 
Devedor: MAIZA GRACIELEN SILVARIB 
Credor: COURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE 
 
Prot: 510555 - Título: CH/000015 - Valor: 3.938,30 
Devedor: MARCELO SILVEIRA DE SOUSA 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510556 - Título: NP/2359 - Valor: 6,00 
Devedor: MARCELO SILVEIRA DE SOUSA 
Credor: A. S. DA SILVA 
 
Prot: 510363 - Título: DMI/482 56 62 9 - Valor: 549,05 
Devedor: MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 510707 - Título: DM/00000001211 - Valor: 1.340,00 
Devedor: MARIO DELGARON RODRIGUES DOMICIANO 
Credor: IREO - INSTITUTO RORAIMENSE DE ESPE 
 
Prot: 510550 - Título: DMI/0000864501 - Valor: 2.480,21 
Devedor: QUEIROZ E LAMY LTDA ME 
Credor: GERDAU ACOS LONGOS 
 
Prot: 510462 - Título: DV/SN - Valor: 7.235,73 
Devedor: RAIMUNDO VITURINO DA SILVA 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510511 - Título: DV/SN - Valor: 6.643,89 
Devedor: RAIMUNDO VITURINO DA SILVA 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510512 - Título: DV/5917 - Valor: 6.160,81 
Devedor: RAIMUNDO VITURINO DA SILVA 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510517 - Título: DV/SN - Valor: 2.179,41 
Devedor: RODRIGO PERACCHI PORRECA 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510559 - Título: CBI/34238893 - Valor: 1.046,43 
Devedor: ROSEMAR ANDRE BRANDAO 
Credor: NATTALE ARAUJO LUCAS 
 
Prot: 510499 - Título: DV/SN - Valor: 2.262,53 
Devedor: ROSENILDA SARAIVA ROSA 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510589 - Título: DMI/21122016 - Valor: 457,00 
Devedor: SALDANHA E FIGUEIREDO LTDA-ME (IMPERI 
Credor: PL OTICA LTDA - ME 
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Prot: 510604 - Título: DMI/16122016 - Valor: 1.493,00 
Devedor: SALDANHA E FIGUEIREDO LTDA-ME (IMPERI 
Credor: PL OTICA LTDA - ME 
 
Prot: 510699 - Título: DM/Q73L375/011 - Valor: 391,88 
Devedor: SIMONE RODRIGUES SILVA 
Credor: E. SABINO DE OLIVEIRA, RR 
 
Prot: 510700 - Título: DM/Q73L287/010 - Valor: 418,00 
Devedor: SUELMA DOS REIS PEREIRA 
Credor: E. SABINO DE OLIVEIRA - ME 
 
Prot: 510566 - Título: DMI/0000347981 - Valor: 17.442,05 
Devedor: TECON TECNOLOGIA 
Credor: OMNI WAY ADMINISTRACAO,TRANSPORTES E LOG 
 
Prot: 510464 - Título: DV/SN - Valor: 1.196,09 
Devedor: VERLANE GOUVEIA PRAXEDES 
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
 
Prot: 510777 - Título: DMI/0000761-01 - Valor: 286,75 
Devedor: WALMIR PEREIRA MODOTTI 
Credor: DELTA MAQUINAS LTDA 
 
Prot: 510781 - Título: DMI/0000756-01 - Valor: 699,30 
Devedor: WALMIR PEREIRA MODOTTI 
Credor: DELTA MAQUINAS LTDA 
 
 E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na 
forma legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados 
para no prazo legal, a contar da data de protocolização do título, vir pagar o valor dos mesmos neste 
Tabelionato, ou manifestarem suas recusas. Boa Vista, 09 de janeiro de 2017. (64 apontamentos). Eu 
JOZIEL SILVA LOUREIRO , Tabelião o fiz digitar e assino. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro, 
neste Registro Civil das Pessoas Naturais - 1º Ofício da Capital de Boa Vista-RR: 
 
01)JULIO CESAR  PRZIBILWIEZ  e  PATRICIA  COSTA  DA  SILVA 
ELE: nascido em Tres de Maio-RS, em 29/01/1977, de profissão Eletricista, estado civil divorciado, 
domiciliado e residente na Rua José Gomes da Silva, nº. 240, Bairro Dr. Silvio Botelho, Boa Vista-RR, filho 
de PAULO DARONT PRZIBILWIEZ e CLEONICE DOS SANTOS PRZIBILWIEZ. ELA: nascida em Itaituba-
PA, em 18/01/1989, de profissão do Lar, estado civil viúva, domiciliada e residente na Rua José Gomes da 
Silva, nº. 240, Bairro Dr. Silvio Botelho, Boa Vista-RR, filha de RAIMUNDO ISAAC COELHO DA SILVA e 
MARIA JOSE COSTA  SILVA. 
 
02)BRUNO CARLOS DE OLIVEIRA  MOURA e CARLA PATRICIA SILVA DA MOTA 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 23/08/1988, de profissão Motorista, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Espanha, nº 605, Bairro Cauamé, Boa Vista-RR, filho de CELIO PAIVA DE MOURA e 
MARIA DO CARMO OLIVEIRA MOURA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 29/12/1976, de profissão 
Assistente Financeira, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Espanha, nº 605, Bairro 
Cauamé, Boa Vista-RR, filha de NÉLIO SILVA DA MOTA e FRANCISCA DA CHAGA  SILVA  DA  MOTA. 
 
03)MARCOS  BRUNO  MESQUITA  BEZERRA  e  IANA TAÍNA SANTANA SILVA 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 11/11/1992, de profissão Autônomo, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Av. Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, nº. 1513, Bairro Caranã, Boa Vista-RR, filho de 
JOSÉ BEZERRA DA COSTA e ILDES MARIA DA SILVA MESQUITA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 
19/07/1994, de profissão Auxiliar de Sistema de Identificação, estado civil solteira, domiciliada e residente 
na Av. Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, nº. 1513, Bairro Caranã, Boa Vista-RR, filha de 
EVANILDO  BATISTA  SILVA  e  ELZILENE  SANTANA. 
 
04)DEVANIR  DIAS  FRANÇA  e  MARLI  GOMES  CERQUEIRA 
ELE: nascido em Cruzeiro do Oeste-PR, em 16/02/1955, de profissão Motorista, estado civil divorciado, 
domiciliado e residente na Rua Ye Ye Coelho, nº 1121, Bairro Jardim FLoresta I, Boa Vista-RR, filho de 
LEONIL DIAS FRANÇA e MARINA  MANZOLI  FRANÇA. ELA: nascida em Umuarama-PR, em 25/06/1963, 
de profissão do Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Ye Ye Coelho, nº 1121, Bairro 
Jardim FLoresta I, Boa Vista-RR, filha de PEDRO VIEIRA DE CERQUEIRA e JOSÉFA GOMES 
CERQUEIRA. 
 
05)ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA  e RENATA ILDANE PEIXOTO PIMENTEL 
ELE: nascido em Manaus-AM, em 16/12/1988, de profissão Estudante, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua HC 04, nº 1368, Bairro Senador Helio Campos, Boa Vista-RR, filho de ANTONIO JOSÉ 
DA SILVA e SANDRA MARIA ALVES MONTEIRO. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 07/06/1993, de 
profissão Servidora Pública, estado civil divorciada, domiciliada e residente na Rua Hercules, nº 173, Bairro 
Jardim Primavera, Boa Vista-RR, filha de RENATO PIMENTEL DE SOUSA e ILDIRLENE PERES  
PEIXOTO. 
 
06)JANDERSON  MELO  COSTA  e  ELIZABETE  DUARTE  DOS  SANTOS 
ELE: nascido em Alenquer-PA, em 16/02/1982, de profissão Açougueiro, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Natan Alves Brito, nº. 491, Bairro Alvorada, Boa Vista-RR, filho de TEODORICO DE 
JESUS COSTA e LEIDA MÉLO COSTA. ELA: nascida em Alenquer-PA, em 24/09/1983, de profissão 
Estudante, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Natan Alves Brito, nº. 491, Bairro Alvorada, 
Boa Vista-RR, filha de JOELINO TELES DOS SANTOS e HELENA DUARTE  DOS  SANTOS. 
 
07)RAFAEL DA SILVA e RENARA MARIANA DA SILVA  MELO 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 27/12/1992, de profissão Garçon, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Augusto Cesar Lutigards Moura, nº 3190, AP 01, Bairro Paraviana, Boa Vista-RR, filho de 
RAIMUNDA DA SILVA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 18/11/1998, de profissão Auxiliar de Vendas, 
estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Augusto Cesar Lutigards Moura, nº 3190, AP 01, Bairro 
Paraviana, Boa Vista-RR, filha de MARCELO FERREIRA DE MELO  e  RENATA  GOMES  DA  SILVA. 
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08)CARLOS LUIZ GOUVÊA e JAINA DE OLIVEIRA 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 27/01/1966, de profissão Servidor Público, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Rua SD PM Arineu Pereira Lima, nº. 49, Bairro Caranã, Boa Vista-RR, filho de 
JOSÉ CARLOS GOUVÊA e ANE BARRETO  GOUVÊA. ELA: nascida em Boa Vista RR, em 12/02/1970, 
de profissão do Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua SD PM Arineu Pereira Lima, nº. 49, 
Bairro Caranã, Boa Vista-RR, filha de MARIA LEONEIDE DE OLIVEIRA. 
 
09)VANDERLAN FERREIRA DE OLIVEIRA e ADÉLIA DE SOUSA BARROS 
ELE: nascido em Humaita-AM, em 27/06/1973, de profissão Garçon, estado civil divorciado, domiciliado e 
residente na Rua Francisco Inácio de Souza, nº. 2900, Bairro Tancredo Neves II, Boa Vista-RR, filho de 
RUY DA SILVA OLIVEIRA e MARIA  FERREIRA  DE  OLIVEIRA. ELA: nascida em Santo Antonio do Taua-
PA, em 23/11/1983, de profissão Servidora Pública, estado civil divorciada, domiciliada e residente na Rua 
Francisco Inácio de Souza, nº. 2900, Bairro Tancredo Neves II, Boa Vista-RR, filha  de  ADEMAR  PRATA  
DA  SILVA e LOLITA DE SOUSA BARROS. 
 
10)LUCIAN  ZOLDAN  KRONBAUER    e  SINARA  LIMA  DE  SOUZA 
ELE: nascido em Quilombo-SC, em 22/04/1990, de profissão Tesoureiro, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Avenida das Galaxias, nº 196, Bairro Cidade Satélite, Boa Vista-RR, filho de PAULO TELCIO 
KRONBAUER e LUCILENE  ZOLDAN. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 26/07/1987, de profissão do 
Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Avenida das Galaxias, nº 196, Bairro Cidade Satélite, 
Boa Vista-RR, filha de FRANCISCO DAS CHAGAS BESSA DE SOUZA e MARIONETE LIMA DE SOUZA. 
 
11)RONALDO  PEREIRA  DA  SILVA e MARIA DE JESUS LEMOS SANTANA 
ELE: nascido em Recife-PE, em 02/06/1965, de profissão Vigilante, estado civil divorciado, domiciliado e 
residente na Rua Antonio da Costa Uchôa, nº 148, Bairro Jardim Floresta, Boa Vista-RR, filho de RUBENS 
PEDRO DA SILVA e MARIA DE LOURDES PEREIRA  DA  SILVA. ELA: nascida em Borba-AM, em 
15/05/1970, de profissão Cuidadora Escolar, estado civil divorciada, domiciliada e residente na Rua Antonio 
da Costa Uchôa, nº 148, Bairro Jardim Floresta, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ SANTANA e RAIMUNDA 
LEMOS SANTANA. 
 
12)ROSSE JANDER MORAIS MONTEIRO e ODEMILA APARECIDA DOS ANJOS DA COSTA 
ELE: nascido em Manaus-AM, em 03/07/1974, de profissão Dentista, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua do Sabia, nº 199, Bairro Mecejana, Boa Vista-RR, filho de FIDER PAES MONTEIRO e 
ALZENINA MORAIS MONTEIRO. ELA: nascida em Faro-PA, em 08/12/1986, de profissão Enfermeira, 
estado civil divorciada, domiciliada e residente na Rua do Sabia, nº 199, Bairro Mecejana, Boa Vista-RR, 
filha de INACIO TEODOMIRO DA COSTA NETO e LILIAN AZEVEDO DOS ANJOS DA COSTA. 
 
13)JOÃO  EVANGELISTA DE LIMA JÚNIOR e JUCILENE ARAÚJO VIEIRA 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 02/03/1984, de profissão Comerciante, estado civil solteiro, domiciliado 
e residente na Rua dos Ipes, nº 354, Bairro Pricumã, Boa Vista-RR, filho de JOÃO EVANGELISTA FILHO e 
MARIA DAS GRAÇAS FARIAS DE LIMA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 10/04/1974, de profissão 
Empresária, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua dos Ipes, nº 354, Bairro Pricumã, Boa 
Vista-RR, filha de ALUISIO VIEIRA FILHO e MARIA JOSÉ ARAÚJO. 
 
14)FRANCISCO  WILKER  QUIRINO SALES  e ADRIELLE TAVARES DA COSTA 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 22/06/1994, de profissão Militar, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Mestre Albano, nº 684, Bairro Liberdade, Boa Vista-RR, filho de JEAN JERBSON 
SANTOS SALES e ÂNGELA QUIRINO DOS SANTOS. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 02/03/1994, de 
profissão Desempregada, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Sardinha, nº 1135, Bairro 
Santa Teresa, Boa Vista-RR, filha de LIZARB TAVARES DA COSTA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista-RR, 04 de janeiro de 
2017. JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino. 
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