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PRESIDÊNCIA 
 

PORTARIA N.º 050, DO DIA 10 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 nos arts. 11 e 12, §§ 2º e 3º, da LCE n.º 227/14, 
 
Considerando a decisão proferida no Processo 0000207-49.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), publicada no 
DJE n.º 5896, de 11.01.2017, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder progressão funcional aos servidores abaixo relacionados, passando para os respectivos níveis 
dos respectivos cargos, a partir das seguintes datas: 
 

NOME CARGO 
DO 

NÍVEL 
PARA O 
NÍVEL 

APLICAÇÃO 

Adilson Oliveira das Neves Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Adler da Costa Lima Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Aldair Ribeiro dos Santos Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Alexandre de Jesus Trindade Técnico Judiciário VII VIII 25/01/2017 

Aliene Siqueira da Silva Santos Técnico Judiciário IV V 11/01/2017 

Allaylson dos Reis Pereira Técnico Judiciário IV V 29/01/2017 

Amarildo de Brito Sombra Auxiliar Administrativo XIII XIV 01/01/2017 

Anderson Carlos da Costa Santos Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

André Luiz Paulino da Silva Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Argemiro Ferreira da Silva Oficial de Justiça - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

Carlos Gutem Dutra Costa Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Carlos José Sant'Ana Auxiliar Administrativo XIII XIV 03/01/2017 

Célia Regina Barbosa Silva Auxiliar Administrativo XIII XIV 01/01/2017 

Célio Carlos Carneiro Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Cinara da Conceição Araújo Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Cleide Aparecida Moreira Oficial de Justiça - em extinção VII VIII 30/01/2017 

Clovis Alves Ponte Escrivão - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

Dario Fernando Ranzi do Nascimento 
Técnico Judiciário - Esp.: 
Tecnologia da Informação 

XIII XIV 01/01/2017 

Dorgivan Costa e Silva Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Edimar de Matos Costa Motorista - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

Edipo Nesse Mendonça de Oliveira Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Edivaldo Pedro Queiroz de Azevedo Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Eduardo Leal Nóbrega Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Elaine Assis Melo de Almeida Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Elaine Magalhães Araújo Batista Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Elezeyde Maria Mendonça de 
Oliveira 

Técnico Judiciário VII VIII 22/01/2017 

Fabiola Moreira Navarro de Morais Técnico Judiciário XIII XIV 06/01/2017 

Felipe Arza Garcia Técnico Judiciário VII VIII 22/01/2017 

Franciones Ribeiro de Souza Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Francisca de Assis Simões Carvalho Técnico Judiciário VII VIII 22/01/2017 

Francisco Barroso Pinto Auxiliar Administrativo XIII XIV 01/01/2017 

Francisco de Assis de Souza 
Analista Judiciário - Esp.: 
Administração 

XIII XIV 01/01/2017 

Francivaldo Galvão Soares Escrivão - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

Gabriela Alano Pamplona 
Analista Judiciário - Esp.: 
Serviço Social 

II III 24/01/2017 

Glayson Alves da Silva Escrivão - em extinção XIII XIV 01/01/2017 
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NOME CARGO 
DO 

NÍVEL 
PARA O 
NÍVEL 

APLICAÇÃO 

Gleikson Faustino Bezerra Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Glenn Linhares Vasconcelos Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Greci Mara Souza de Oliveira Técnico Judiciário III IV 22/01/2017 

Hedeson dos Santos Silva Técnico Judiciário VII VIII 22/01/2017 

Isaias de Andrade Costa Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Isaias Matos Santiago Motorista - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

Jander Vicente Cavalcante Ramalho Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Jeane Alves Coimbra Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Jeane Severiano dos Santos Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Jeanne Carvalho Morais 
Analista Judiciário - Esp.: 
Serviço Social 

XIII XIV 02/01/2017 

Jeferson Antonio da Silva Oficial de Justiça - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

João Creso de Oliveira Auxiliar Administrativo XIII XIV 01/01/2017 

João Swamy Miranda da Silva Técnico Judiciário VII VIII 22/01/2017 

Jonathas Augusto Apolonio 
Gonçalves Vieira 

Auxiliar Administrativo XIII XIV 05/01/2017 

Jorge Anderson Schwinden Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Jorge Leônidas Souza França Escrivão - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

José Aires de Alencar Oficial de Justiça - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

José Antonio do Nascimento Neto Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

José Carlos de Jesus Técnico Judiciário XIII XIV 09/01/2017 

José David Monteiro Fernandes Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Jucinelma Simões Carvalho Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Kamyla Karyna Oliveira Castro 
Analista Judiciário - Esp.: 
Analise de Processos 

IV V 15/01/2017 

Kleber Eduardo Raskopf Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Kuster Damasceno Marques 
Técnico Judiciário - Esp.: 
Acompanhamento de Penas e 
Medidas Alternativas 

II III 13/01/2017 

Leci Lucia Marques de Souza Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Lincoln Oliveira da Silva Técnico Judiciário VII VIII 22/01/2017 

Luciano de Paula Meneses Silva Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Luiz Augusto Fernandes Oficial de Justiça - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

Luiz Otavio Moura Rebelo Técnico Judiciário XIII XIV 16/01/2017 

Marcelo Henrique Gurgel Barreto Técnico Judiciário VII VIII 22/01/2017 

Marcelo Moura de Souza Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Marcio Lacerda Lima Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Marcos Francisco da Silva Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Maria de Jesus Barbosa Almeida 
Analista Judiciário - Esp.: 
Análise de Sistemas 

XIII XIV 01/01/2017 

Marinaldo José Soares 
Analista Judiciário - Esp.: 
Psicologia 

XIII XIV 01/01/2017 

Mário Jonas da Silva Matos Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Mário Melo Moura Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Marluce Teixeira de Mendonça Técnico Judiciário VI VII 19/01/2017 

Marta Barbosa Silva Lopes Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Moisés Teles de Jesus Neto Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Nazaré Daniel Duarte Escrivão - em extinção XIII XIV 20/01/2017 

Oiran Braga dos Santos Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Olane Inacio de Matos Lima Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Osimar Costa Sousa Auxiliar Administrativo XIII XIV 01/01/2017 

Raimundo Aderfranz Carneiro 
Guedes 

Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Raimundo Maecio Sousa de Siqueira Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Reginaldo Gomes de Azevedo Oficial de Justiça - em extinção XIII XIV 01/01/2017 
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NOME CARGO 
DO 

NÍVEL 
PARA O 
NÍVEL 

APLICAÇÃO 

Reginaldo Macedo Arouca Oficial de Justiça - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

Roberta Cristófaro Seixas Técnico Judiciário III IV 09/01/2017 

Robervando Magalhães e Silva Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Rodinei Lopes Teixeira 
Técnico Judiciário - Esp.: 
Proteção à Criança e ao 
Adolescente 

XIII XIV 18/01/2017 

Rogerio de Lima Bento Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Rosalvo Ribeiro Silveira Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Rosyrene Leal Martins Auxiliar Administrativo XIII XIV 01/01/2017 

Rozeneide Oliveira dos Santos Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Sandra Christiane Araujo Souza Oficial de Justiça - em extinção XIII XIV 01/01/2017 

Silza Almeida Costa Senna 
Analista Judiciário - Esp.: 
Pedagogia 

II III 21/01/2017 

Stênio José da Silva Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Valdenildo dos Santos Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

Valdira Conceição dos Santos Silva Técnico Judiciário VII VIII 22/01/2017 

Vandre Luciano Bassaggio Peccini Oficial de Justiça - em extinção VII VIII 22/01/2017 

Vera Lucia Wanderley Mendes 
Analista Judiciário - Esp.: 
Pedagogia 

XIII XIV 01/01/2017 

Vicente de Paula Ramos Lemos Técnico Judiciário XIII XIV 01/01/2017 

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

 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

PORTARIAS DO DIA 10 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 051 - Tornar sem efeito a Portaria n.º 2730, de 16.12.2016, publicada no DJE n.º 5879, de 19.12.2016, 
que designou o Dr. RODRIGO BEZERRA DELGADO, Juiz de Direito titular da Terceira Vara Cível, para, 
cumulativamente, responder pela Primeira Vara da Fazenda Pública, no período 09 a 24.01.2017, em 
virtude de férias do titular. 
 
N.º 052 - Tornar sem efeito a Portaria n.º 2731, de 16.12.2016, publicada no DJE n.º 5879, de 19.12.2016, 
que designou o Dr. EUCLYDES CALIL FILHO, Juiz de Direito titular do Juizado Especial da Fazenda 
Pública, para cumulativamente, responder pela Segunda Vara da Fazenda Pública, no período 09 a 
24.01.2017, em virtude de férias do Dr. Aluízio Ferreira Vieira. 
 
N.º 053 - Designar a Dr.ª SUELEN MARCIA SILVA ALVES, Juíza Substituta, para responder pela Quinta 
Vara Cível, no período de 09.01 a 09.02.2017, em virtude de designação da titular para coordenar a Equipe 
de Transição da nova Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima para o biênio 2017/2019. 
 
N.º 054 - Cessar os efeitos, a contar de 16.01.2017, da designação do Dr. CLÁUDIO ROBERTO 
BARBOSA DE ARAÚJO, Juiz de Direito titular da Comarca de Mucajaí, para, cumulativamente, responder 
pela Comarca de Caracaraí, em virtude de férias do titular, objeto da Portaria n.º 2743, de 19.12.2016, 
publicada no DJE n.º 5879, de 19.12.2016. 
 
N.º 055 - Determinar que a servidora ZAIDINEI DANTAS DO NASCIMENTO DA CRUZ, Técnica Judiciária, 
da Quinta Vara Cível/Secretaria passe a servir na Sexta Vara Cível/Secretaria, a contar de 11.11.2017. 
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N.º 056 - Determinar que o servidor DANIEL PEDREIRO DA TRINDADE, Analista Judiciário - Análise de 
Processos, da Sexta Vara Cível/Secretaria passe a servir no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, a 
contar de 11.01.2017, mantida a gratificação de produtividade concedida por meio da Portaria n.º 2648, de 
01.12.2016, publicada no DJE n.º 5870, de 02.12.2016. 
 
N.º 057 - Designar a servidora ALENY DE LIMA MENEZES, Assessora Técnica I da Unidade de Apoio ao 
1.º Grau, para atuar na Sexta Vara Cível/Secretaria, a contar de 10.01.2017, até ulterior deliberação. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

PORTARIAS DO DIA 10 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 n.º 0002136-22.2016.6.23.8000 (Sistema SEI), 
 

RESOLVE: 
 
N.º 058 - Determinar que o servidor MARCOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA, Motorista - em 
extinção, do Setor de Logística passe a servir na Comarca de Mucajaí/Gabinete, a contar de 11.01.2017. 
 
N.º 059 - Determinar que o servidor GALAMATO PROTASIO ASSIS, Motorista - em extinção, do Setor de 
Logística passe a servir na Comarca de Caracaraí/Gabinete, a contar 11.01.2017. 
 
N.º 060 - Determinar que o servidor LUCIANO SAMPAIO DE MORAES, Motorista - em extinção, do Setor 
de Logística passe a servir na Comarca de Pacaraima/Gabinete, a contar de 11.01.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

 
 

PORTARIA N.° 061, DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2017 
 

Suspende o art. 7º. da Resolução nº. 69, de 07 de dezembro 
de 2016, do Tribunal Pleno. 

 

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

CONSIDERANDO a Resolução n.º 69, de 07 de dezembro de 2016, do Tribunal Pleno; 
 

CONSIDERANDO a necessária especialização da 1ª Vara de Fazenda Pública para julgar e processar os 
conflitos em matéria de saúde pública, incluindo-se as ações de responsabilidade civil por erro médico, nos 
termos do art. 7º da Res. n.º 69, de 07 de dezembro de 2016, do Tribunal Pleno; 
 

CONSIDERANDO que o sistema PROJUDI ainda não identifica a complexidade das demais demandas a 
serem distribuídas para as Varas de Fazenda Pública; 
 

CONSIDERANDO o pretenso prejuízo ao outro juízo de Fazenda Pública no aumento de demandas 
complexas, o que dificulta o julgamento e processamento com razoabilidade de tempo na tramitação, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1° Suspender, ad referendum do Tribunal Pleno, os efeitos do art. 7º, parágrafo único, da Resolução n.º 
69, de 07 de dezembro de 2016, do Tribunal Pleno, até ulterior deliberação. 
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Art. 2° Encaminhem-se cópia desta portaria à Secretaria de Tecnologia da Informação para a devida 
adequação do sistema PROJUDI, de forma a evitar distribuição de ações de grandes complexidades 
somente à 2ª Vara de Fazenda Pública, devendo essa ser de forma igualitária, independente da demanda 
de ações relacionadas à saúde. 
 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Expediente de 10/01/2017 
 
Presidência  
SEI 0000111-34.2017.8.23.8000 
Especificação: PRORROGAÇÃO DE POSSE  

 DECISÃO 

RUDINEI SAN MARTINS BEHLING, nomeado para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Análise 
de Processos, solicita prorrogação do prazo para a posse, com fundamento no § 2º. do art. 13 da LCE nº. 
053/2001, em razão de estar de férias, de 30/11/2016 a 19/12/2016, no seu cargo público anterior. 
A SGP instruiu o feito. 
Decido. 
Os §§ 1º. e 2º. do art. 13 da LCE nº. 053/2001 estabelecem que a posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da publicação do ato de provimento, mas quando se tratar de servidor em gozo de licença 
ou afastado legalmente, o prazo será contado a partir do término do impedimento. 
As férias são incluídas na LCE nº. 53/2001 como um motivo legal de afastamento do servidor, conforme o 
inc. I do art. 95. Confira-se: 
“Art. 95. Além das ausências ao serviço previstas no art. 90, são considerados como de efetivo exercício 
os afastamentos em virtude de: 
I – férias;” 
Logo, o prazo de trinta dias para a posse, em relação a quem está de férias, somente começa ao final 
desta. 
Registro que regra idêntica está contida na Lei Federal nº. 8112/1990 (§ 2º. do art. 13), sendo apenas mais 
explícita a hipótese de férias. 
Por essas razões,  defiro o pedido de prorrogação de posse. 
Publique-se. 
Encaminhe-se à SGP para as providências necessárias, inclusive comunicar ao Interessado. 

Boa Vista, 06 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

Presidência  
SEI 0009856-72.2016.8.23.8000 
Especificação: Nomeação de Servidor  

DECISÃO 

Trata-se de processo originado pela Juíza de Direito Titular da Comarca de Alto Alegre, magistrada Sissi 
Marlene Dietrich Schwantes, indicando EMILIO ALBERTO ARAUJO JUNGES para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Jurídico daquela Comarca quando da exoneração da servidora Juliana Gotardo 
Heinzen do referido cargo (0080601) .  

Feito devidamente instruído. 

É o relatório. Decido.  

Acolho o parecer do Secretário de Gestão de Pessoas para na nomear EMILIO ALBERTO ARAÚJO 
JUNGES, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, da Comarca de Alto Alegre, 
condicionada à apresentação do laudo médico pericial concluindo pela aptidão para o exercício do cargo e 
exonerar a servidora Juliana Gotardo Heinzen, do citado cargo.  

Encaminhe-se à Secretaria de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.  

Publique-se.  

Boa Vista, 09 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

  

SICOJURR - 00055246

/O
LZ

fG
zA

2E
1h

V
C

Z
J1

zU
w

8f
tF

lM
g=

P
re

si
dê

nc
ia

 -
 T

JR
R

Boa Vista, 11 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5896 08/83



Presidência  
SEI 0009859-27.2016.8.23.8000 
Especificação: Ofício  

 DECISÃO 

A Vara Única de Bonfim, por sua Diretora de Secretaria, em exercício, solicita a designação de um Oficial 
de Justiça para cumprir diligência naquela comarca, no período de 09 a 18/01/2017, em razão de férias do 
Oficial de Justiça Dante Roque Martins Bianeck. 

O Coordenador da Central de Mandados indicou o Oficial de Justiça Paulo Renato Silva de Azevedo para, 
com prejuízo de suas atividades na Central de Mandados, atuar na Comarca de Bonfim conforme 
solicitado. 

A SGP instruiu o feito e sugeriu o atendimento. 

Decido. 

Acolho a manifestação da SGP e defiro o pedido. 

Publique-se. 

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

Boa Vista, 06 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

Presidência  
SEI 0009714-68.2016.8.23.8000 
Especificação: Solicitação de Oficial de Justiça  

DECISÃO 

Trata-se de documento originado pela servidora Lorena Barbosa Aucar Seffair, de ordem da Juíza de 
Direito Titular da Comarca de Alto Alegre, solicitando a designação de Oficial de Justiça para cumprir 
diligência naquela Comarca no período de 09 a 28.01.2017, em razão do usufruto de férias do Oficial de 
Justiça Marcos da Silva Santos (0078182).  

Feito devidamente instruído. 

É o relatório. Decido.  

Acolho o parecer do Secretário de Gestão de Pessoas para designar o servidor AILTON ARAÚJO DA 
SILVA, Oficial de Justiça - em extinção,com prejuízo de suas atribuições, para atuar na Comarca de Alto 
Alegre, no período de 09 a 28.01.2017, tendo em vista o usufruto de férias do servidor Marcos da Silva 
Santos, único meirinho lotado naquela comarca.  

Encaminhe-se à Secretaria de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.  

Publique-se. 

Boa Vista, 09 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

Presidência  
SEI 0007449-93.2016.8.23.8000 
Especificação: NOMEAÇÃO DE SUPLENTE PARA O TRE  

 DECISÃO 

Considerando que a matéria em análise é objeto do SEI nº. 0006214-91.2016.8.23.8000, arquive-se este 
feito, a fim de evitar duplicidade de providências. 

Publique-se. 

Boa Vista, 06 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 
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Presidência  
SEI nº 0008717-85.2016.8.23.8000 
Especificação: REQUERIMENTO  

 DECISÃO 

Trata-se de processo originado pelo servidor Lafayete Rodrigues Bezerra, técnico judiciário, solicitando 
remoção do Juizado Especial Criminal para o Núcleo Permanente de Audiências de Custódia - NUPAC, a 
contar de 07.01.2017. 

Consta a anuência do Juiz do JECRIM, desde que, em substituição, seja lotado o servidor Felipe Diogo 
Queiroz de Araújo naquela unidade (0070818). O Juiz Auxiliar da Corregedoria e o Juiz Auxiliar da 
Presidência também estão de acordo com a solicitação (0081142 e 0081485). 

A Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, onde o servidor Felipe Diogo Queiroz de Araújo está 
lotado, concorda com a substituição e informa que foram nomeados 6 (seis) técnicos judiciários, com prazo 
para a posse até o dia 11.01.2017 e solicita que um desses seja lotado naquela Subsecretaria (0082199). 

Por sua vez, a Subsecretaria de Movimentação de Pessoal prestou informações e juntou as planilhas com 
as estruturas funcionais (0082282 e 0082285). 

Instado a se manifestar, o Secretário da SGP sugere o deferimento do pleito (0082877). 

É o relatório. Decido.  

A Resolução TP nº. 59/2016 alterou o funcionamento do Núcleo de Plantão Judicial e Audiências de 
Custódia, a sistemática de trâmite das audiências de custódia e disciplinou o plantão judiciário no 1º e no 
2º graus de jurisdição no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima, além de outras providências. 
O art. 49 da referida Resolução dispõe que a Secretaria de Gestão de Pessoas providenciará a lotação 
dos servidores no NUPAC para realização de plantão judicial no prazo de 60 (sessenta) dias. 

No presente caso, existem 3 (três) remoções: do Requerente para o Núcleo Permanente de Audiências de 
Custódia; do servidor Felipe Diogo Queiroz de Araújo para o Juizado Especial Criminal; bem como de um 
servidor ainda não especificado, de uma das Comarcas do interior para a Subsecretaria de 
Acompanhamento de Pessoal. Este último será removido de uma das Comarcas do interior em virtude das 
vagas remanescentes do XI Concurso de Remoção 

Sendo assim , acolho a manifestação da SGP e defiro o pedido de remoção do servidor Lafayete 
Rodrigues Bezerra para o NUPAC, a lotação do servidor Felipe Diogo Queiroz de Araújo no Juizado 
Especial Criminal, e a lotação de um dos servidores, decorrente do XI Concurso de Remoção, na 
Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal. 

Publique-se. 

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

Boa Vista, 09 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

Presidência  
SEI 0004495-74.2016.8.23.8000 
Especificação: Solicitação de Ajuda de custo  

 DECISÃO 

Trata-se de requerimento originado pela Juíza de Direito Titular da Comarca de Bonfim, JOANA 
SARMENTO DE MATOS, solicitando ajuda de custo em razão da sua remoção da Comarca de São Luís 
do Anauá para a Comarca de Bonfim. 

Na oportunidade, cita um precedente deste Tribunal (Recurso Administrativo n. 0010.11.000706-9, 
publicado no DJE ANO XIV-EDIÇÃO 4607, fls. 02) que autorizou o pagamento de ajuda de custo no caso 
de remoções inferiores a 1(um) ano. 

Em instrução, a Chefe do Setor de Cálculos prestou informações quanto ao valor da ajuda de custo 
requerida (0052324). A SGP manifestou-se por meio do despacho 0054447. 

Instado a se manifestar, o Secretário da SG opina pelo indeferimento do pleito ou à apreciação pelo 
Tribunal Pleno (0064232). 
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Por sua vez, o Juiz Auxiliar da Presidência recomenda que:  "seja este procedimento submetido à 
deliberação perante o E. Tribunal Pleno, com fincas na norma regimental do artigo 6º, inciso XXI, alínea a, 
do RITJRR - Resolução TJRR nº 30/2016, para que avalie sobre a manutenção (ou não) do precedente 
firmado por este TJRR e, a partir desta análise, decidir sobre o pedido de ajuda de custo em tela.” 

É o relato. Decido. 

O presente requerimento encontrava-se sobrestado aguardando o julgamento do SEI nº. 0004788-
44.2016.8.23.8000 pelo Tribunal Pleno. Considerando que o referido processo eletrônico foi julgado em 
19.12.2016, passo a decidir. 

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

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

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

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

* * * 

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

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

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

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

  

No caso em tela, consta na instrução que a Requerente já recebeu o benefício no presente exercício, 
conforme (EXP n.º 2016/5392) por ter sido promovida Juíza de Direito da 1.ª Instância da Comarca de São 
Luiz do Anauá, conforme Resolução nº 18, de 04.05.2016, publicada no DJE nº 5735, de 06.05.2016, 
faltando-lhe o direito a outra ajuda de custo. 

Por essas razões,  considerando o atual entendimento do Tribunal Pleno, indefiro do pedido. 

Publique-se, após arquive-se. 

Boa Vista/RR, 09 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 
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Presidência  
SEI nº 0007583-23.2016.8.23.8000 
Especificação: INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO  

 DECISÃO 

Trata-se de requerimento originado pelo Juiz de Direito Aposentado César Henrique Alves solicitando 
indenização dos períodos de licença-prêmio não gozados, em razão de sua aposentadoria. 

A SGP instruiu devidamente o feito. 

O Secretário-Geral e o NUJAD apresentaram manifestação, por meio do despacho 0078475 e parecer 
0074418. 

É o sucinto relato. Decido. 

A concessão de licença-prêmio aos magistrados foi analisado no Processo SEI nº 0000462-
09.2016.6.23.8000, no qual foi deferida à Juíza Sissi Marlene Dietrich Schwantes. 

A Associação dos Magistrados de Roraima – AMARR interpôs Recurso Administrativo pedindo a reforma 
parcial da minha Decisão GPRES 0047532, constante no mencionado SEI, alegando que o termo inicial 
para a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de licença-prêmio não poderia nascer na 
data da publicação da Resolução nº. 133/2011 do CNJ. 

Mantive a minha decisão e determinei que o Recurso fosse distribuído a um relator pelo Tribunal Pleno 
(0065583). 

Desse modo, vale ressaltar que os requisitos para a concessão da licença-prêmio, consoante a LCE nº 
003/1994, são: a) Quinquênio de exercício ininterrupto (contados a partir de 21.06.2011 para os 
magistrados do TJRR); b) Inexistência de penalidade disciplinar de suspensão; c) Inexistência de 
afastamento em virtude de licença sem remuneração; d) Conveniência e oportunidade da Administração. 

No presente caso, conforme a instrução da SGP, ao se considerar como termo inicial a data 21.06.2011, o 
Requerente completaria 5 (anos) anos ininterruptos de exercício na magistratura estadual somente em 
18.06.2016 (0064191). 

Entretanto, a revogação da liminar concedida no Mandado de Segurança nº 33.565, pela Primeira Turma 
do STF, decidiu pela denegação da segurança em 14.06.2016 e determinou a aposentadoria compulsória 
do Requerente. Inclusive, conforme o Ato nº.546 da Presidência, do dia 21.09.2016, foi declarado vago, 1 
(um) cargo de juiz de direito, a contar do dia 14.06.2016, restando como a data de início da aposentadoria 
compulsória aplicada ao Magistrado. 

Por essas razões , acolho a manifestação da SGP e SG para suspender o andamento do presente 
procedimento até o julgamento final do Recurso Administrativo nº 0000.16.001908-9 pelo Tribunal Pleno 
para que seja possível analisar o direito pretendido do Requerente. 

Publique-se. 

À SGP para sobrestamento do feito. 

Boa Vista/RR, 09 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

Presidência  
SEI 0007377-09.2016.8.23.8000 
Especificação: Ajuda de custo – Remoção – Magistrad o 

 DECISÃO 

Trata-se de requerimento originado pelo Magistrado Claudio Roberto Barbosa de Araújo,  solicitando 
ajuda de custo em razão da sua remoção da Comarca de Pacaraima para a Comarca de Mucajaí. 

A SGP instruiu o feito e informou, entre outras coisas, que o Magistrado foi removido pelo critério de 
antiguidade, da Comarca de Pacaraima para a Comarca de Mucajaí, bem como que recebeu ajuda de 
custo em janeiro de 2016, conforme Exp. AGIS n.º 15470/2015 (doc. 58207). 

A SG, em manifestação, sugeriu o indeferimento do pleito (doc. 63888). 
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O Juiz Auxiliar da Presidência recomenda que:  "seja este procedimento submetido à deliberação perante 
o E. Tribunal Pleno, com fincas na norma regimental do artigo 6º, inciso XXI, alínea a, do RITJRR - 
Resolução TJRR nº 30/2016, para que avalie sobre a manutenção (ou não) do precedente firmado por este 
TJRR e, a partir desta análise, decidir sobre o pedido de ajuda de custo em tela” (doc. 73121). 

O feito foi sobrestado até o julgamento do SEI 0004788-44.2016.8.23.8000, que ocorreu em 19.12.16. 

É o breve relatório. Decido. 

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

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

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

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

* * * 

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

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

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

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

No caso concreto, consta que o Requerente recebeu idêntica ajuda de custo ainda no exercício financeiro 
passado (AGIS EXP nº. 2015/15470), não preenchendo o requisito de dois anos entre um recebimento e 
outro. 

Por essas razões,  indefiro o pedido. 

Publique-se e arquive-se. 

Boa Vista, 09 de janeiro de 2017. 

ALMIRO PADILHA 
Presidente 

SICOJURR - 00055246

/O
LZ

fG
zA

2E
1h

V
C

Z
J1

zU
w

8f
tF

lM
g=

P
re

si
dê

nc
ia

 -
 T

JR
R

Boa Vista, 11 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5896 13/83



Boa Vista, 11 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5896 14/83

http://www.tjrr.jus.br/index.php/servidor


Boa Vista, 11 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5896 15/83

http://www.tjrr.jus.br/index.php/servidor


DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER 
GABINETE  

 
Expediente de 10/01/2017 
 
 
 

Portaria N.º 01, DE 2 DE JANEIRO DE 2017 
 
 

O DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER, NO USO DE SUAS ATR IBUIÇÕES 
LEGAIS, 
 
 
CONSIDERANDO que este Gabinete foi o primeiro dentre os integrantes das Turmas Cíveis a 
atingir a Meta 1/2016-CNJ (SEI 0005887-49.2016.8.23.800), apresentando ao final do exercício, o 
maior grau de atingimento de referida Meta; 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1.º - Elogiar os servidores a seguir listados pela dedicação, eficiência e espírito de equipe nos 
trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2016: 
 
1. Alcenir Gomes de Souza - Matricula 3011216; 
2. Domícia Maria Marques de Oliveira - Matrícula 3010415; 
3. Eduardo de Souza Lima - Matrícula 3010933; 
4. Giselle Araújo de Queiroz - Matrícula 3011051; 
5. Michel Wesley Lopes - Matrícula 3011231; 
6. Natasha  Vasconcelos dos  Santos - Matrícula 3011809; 
7. Olene Matos - Matrícula 3011038; 
 

Art. 2.º - Solicitar o apostilamento do presente elogio junto às respectivas fichas funcionais. 

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Boa Vista, 2 de janeiro de 2017. 

 

Desembargador Cristóvão Suter  
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CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Expediente de 10/01/2017

SEI N.º 0006440-96.2016.8.23.8000
DECISÃO

Trata-se de Verificação Preliminar aberta em face do (...), com fulcro na reclamação apresentada pelo Sr.
(...), na qual alega, em resumo, que o (...) em questão não apresentou identificação funcional ao realizar
(...).
Por fim, informa que compareceu até o cartório do (...) e obteve cópia da certidão (...).
Notificado para se manifestar, o (...) informa que a versão apresentada pelo reclamante não é a verdadeira,
relatando que (...).
Por fim, relata que o reclamante (...).
É o relato.
Nesse passo, analisando o caso concreto, não restou configurada evidente infração disciplinar e, sem justa
causa devidamente comprovada, fica comprometida qualquer apenação, por falta de objeto.
Por  essas razões,  entendo que ausente a materialidade,  restando prejudicada a apuração de possível
infração disciplinar, motivo pelo qual determino o arquivamento do feito, na forma do parágrafo único do art.
138 da LCE n.º 053/01.
Publique-se com as cautelas devidas. Registre-se. Intime-se.

Boa Vista – RR, 06 de janeiro de 2017.

Desa. TÂNIA VASCONCELOS
Corregedora Geral de Justiça

SEI N.º 0004263-62.2016.8.23.8000
DECISÃO

Trata-se de verificação preliminar instaurada em razão da reclamação apresentada pelo (...), informando
que o servidor (...) não teria comparecido à (...) quando da solicitação de suporte técnico feita pelo (...).
Aberta a Verificação Preliminar, o servidor foi notificado para apresentar Defesa no prazo legal, conforme
SEI 0032512.
Em resposta, justifica que no dia do ocorrido (24/06/2016) estava escalado para atuar na (...).
Esclarece ainda que, na noite do dia 23 recebeu em seu smartphone pessoal uma mensagem do servidor
(...).
Por fim, informa que na manhã do dia 24 o (...).
É o breve relato. Passo a decidir.
Em que pese haja manifestação do (...) indicando uma possível insubordinação do servidor, o (...), a quem o
servidor (...) é diretamente subordinado, corroboram com a informação do reclamado que informa que já
estava escalado para solucionar as ocorrências relacionadas ao (...) naquela data.
Somado a isso, a (...) esclarece que (...)
Assim, com base em tudo o que consta nos autos, verifica-se que o servidor (...) relatou sua impossibilidade
de permanecer acompanhando a sessão para solucionar eventuais problemas que viessem a ocorrer, por já
ter recebido ordem diversa de seu superior hierárquico, sem, porém, ter se negado a comparecer à unidade
e realizar a demonstração da função que lhe foi  solicitada (...),  razão pela qual não restou configurada
evidente  infração disciplinar  e,  sem justa causa devidamente  comprovada,  fica comprometida  qualquer
apenação, por falta de objeto.
Por  essas razões,  entendo que ausente a materialidade,  restando prejudicada a apuração de possível
infração disciplinar, motivo pelo qual determino o arquivamento do feito, na forma do parágrafo único do art.
138 da LCE n.º 053/01.
Publique-se com as cautelas devidas. Registre-se. Intime-se.

Boa Vista – RR, 06 de janeiro de 2017.

Desa. TÂNIA VASCONCELOS
Corregedora Geral de Justiça
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PORTARIA/CGJ N.º 001 DE 10 DE JANEIRO DE 2017

Altera parâmetros para metrificação dos resultados
de produtividade das unidades de 1º grau para fins
de pagamento da GAD nos termos que especifica.

A CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA,  no uso das suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO os percentuais definidos na Portaria CGJ 29/2016 de 22 de março de 2016 – Publicada
em 29/03/2016 no DJE 5709 para fins de pagamento da GAD ciclo 2016:

a) 50% para cumprimento das metas do CNJ (1, 2, 3, 4 e 6 e ENASP);
b) 40% referente ao arquivamento das classes do Justiça em Números; e
c) 10% referente ao arquivamento de outras classes processuais.

CONSIDERANDO a alteração do período para medição da produtividade pela Portaria/CGJ N.º 98, de 23
de novembro de 2016 (01/01/2016 a 31/12/2016, considerada a distribuição encerrada em 19/12/2016);

CONSIDERANDO  o  elevado  número  de  Promoções  de  Magistrados  e  Remoções  de  Magistrados  e
Servidores no ano 2016;

CONSIDERANDO a instalação de novas unidades judiciais no decorrer do ano;

CONSIDERANDO a suspensão de prazos processuais para fins de digitalização dos processos criminais;

CONSIDERANDO a implantação de metodologia de divisão de trabalho nos cartórios de algumas unidades
judiciais  (método dígito);

RESOLVE:

Art. 1º Concentrar no cumprimento das Metas 1 e 2 do CNJ, a avaliação para fins de pagamento da GAD
ciclo 2016, observado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para cada Meta cumprida.

Art. 2º  Relativizar os percentuais de arquivamento das classes consideradas para o relatório Justiça em
Números da seguinte forma:

a) ajustar  de  acordo  com  o  acervo  de  cada  unidade,  o  percentual  proposto  como  Meta  Total  de
arquivamento para as classes consideradas no relatório Justiça em Números; e
b) proporcionalizar o percentual de cumprimento da Meta Arquivamento Justiça em Números em razão do
empenho dos servidores para vencer as adversidades e obter bons resultados.

Art. 3º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Desa. TÂNIA VASCONCELOS
Corregedora Geral de Justiça
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SUBSECRETARIA DE COMPRAS 

Expediente de 10/01/2017 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO  
 

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico n.º 003/2017 (Proc. Adm. n.º 0005297-72.2016.8.23.8000).                      

OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, com recarga, dos extintores de incêndio do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
                

              ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 11/01/2016, às 08h00min 
SESSÃO PÚBLICA: 25/01/2017, às 11h30min 
 
Todas as operações serão realizadas no Horário de Brasília/DF, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, pelo código UASG n. º 925480. 
 

  O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do 
dia 11/01/2017 às 08h00min (horário local). 

   Boa Vista (RR), 10 de janeiro de 2017. 

 

DIANE SOUZA DOS SANTOS 
SUBSECRETARIA DE COMPRAS 

 
 

Procedimento Administrativo n.º 0005297-72.2016.8.2 3.8000 
Pregão Eletrônico n.º 003/2017 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, com recarga, dos extintores de incêndio do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste 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 o servidor FABIANO TALAMÁS DE AZEVEDO , para atuar como 

Pregoeiro (Portaria n.º 1227 do dia 13/06/2016), no Pregão Eletrônico n.º 003/2017.  

2. Publique-se. 

 
Boa Vista (RR), 10 de janeiro de 2017. 

 
DIANE SOUZA DOS SANTOS 

  SUBSECRETÁRIA DE COMPRAS 
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AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO  

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico n.º 004/2017 (Proc. Adm. n.º 0008021-49.2016.8.23.8000).  

OBJETO:  Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente - Macas 
portáteis e fixa, para o "Projeto de Prevenção de Osteomioarticulares Relacionadas ao Trabalho" a ser 
implantado no Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
        
              ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 11/01/2016, às 08h00min 
   SESSÃO PÚBLICA: 25/01/2017, às 11h30min 

 
Todas as operações serão realizadas no Horário de Brasília/DF, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, pelo código UASG n. º 925480. 
 

  O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do 
dia 11/01/2017 às 08h00min (horário local). 

   Boa Vista (RR), 10 de janeiro de 2017. 

 

DIANE SOUZA DOS SANTOS 
SUBSECRETARIA DE COMPRAS 

 
 
 
 
 
Procedimento Administrativo n.º  0008021-49.2016.8.23.8000. 
Pregão Eletrônico n.º 004/2017                                                                                                         
OBJETO:  Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente - Macas 
portáteis e fixa, para o "Projeto de Prevenção de Osteomioarticulares Relacionadas ao Trabalho" a ser 
implantado no Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

DECISÃO 
 

3. 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 o servidor ANDERSON RIBEIRO GOMES , para atuar como 

Pregoeiro (Portaria n.º 1225 do dia 13/06/2016), no Pregão Eletrônico n.º 004/2017.  

4. Publique-se. 

 
Boa Vista (RR), 10 de janeiro de 2017. 

 
DIANE SOUZA DOS SANTOS 

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

PORTARIAS DO DIA 10 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 117 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora CLEIDE APARECIDA MOREIRA, 
Oficiala de Justiça - em Extinção, no período de 28 a 30.11.2016.  
 
N.º 118 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora DANIELA CRISTINA DA SILVA 
MELO, Técnica Judiciária, no dia 09.01.2017.  
 
N.º 119 - Conceder a licença para tratamento de saúde da servidora DEISE DE ANDRADE BUENO, Chefe 
de Gabinete Administrativo, no período 09 a 11.01.2017.   
 
N.º 120 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora ELISÂNGELA EVANGELISTA 
BESERRA, Diretora de Secretaria, no dia 16.11.2016.  
 
N.º 121 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor PAULO RICARDO SOUSA 
CAVALCANTE, Técnico Judiciário, no dia 27.12.2016.  
 
N.º 122 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde do servidor CARLOS JOSÉ 
SANT’ANA, Auxiliar Administrativo, no período 14 a 27.07.2016.  
  
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

HERBERTH WENDEL 
Secretário  
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Expediente de 10/01/2017

SEI nº 0004922-71.2016.8.23.800

D E C I S Ã O

1. Trata-se do procedimento administrativo digital, oriundo a ARP nº 048/2015 (expirado em 23.10.2016),
firmado com a empresa  M. L. P. Costa – EPP.,  para aquisição de mobiliário e materiais para atender o
projeto “Sistema de Escuta de Criança e Adolescente”, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, conforme Termo de Referência nº 092/2015.

2. Gerou-se o pedido de compras nº 373 (EP 0037692), para implantação da Sala de Depoimento, para
realização do referido projeto, na Comarca de Alto Alegre, conforme EP 0036751.

3. Com isso, foram gerados as NEs nº 1483, 1484, 1485, 1486 e 1487/2016, totalizando o valor de R$
2.553,35 (Dois  mil  quinhentos  e  cinquenta  e  três  reais  e  trinta  e  cinco  centavos),  todas devidamente
distribuída,  e  confirmadas  o  recebimento,  conforme  EP  0041869,  com  prazo  para  entrega  final  dia
04/11/2016.

4. Em virtude, da não entrega do material, dentro do prazo estimado de 30 (trinta) dias do recebimento das
notas de  empenhos, foi  expedida  notificação  para  a  empresa  apresentar  defesa  prévia,  conforme EP
0056690, enviado por e-mail, e confirmado seu recebimento através do EP 0058481, sendo que a empresa
supracitada quedou-se silente.

5.  Sendo assim,  APLICO  à  Empresa M. L.  P.  Costa – EPP, a multa de 10% (dez por cento) com
acréscimo de 0,13% (treze por cento) ao dia, sobre o valor dos itens em atraso, conforme item 11.3,
alínea b) do termo de Referência nº 92/2015.

6. Publique-se.

7. Encaminhe o feito à SSContratos, para proceder com o calculo da multa.

8. Após, ao gabinete-SGA, para notifica a contratada, da penalidade aplicada, com cópia desta Decisão,
para querendo, oferecer recurso/impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento.

Boa Vista-RR, 10.01.2017.

Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa

SEI 0000055-98.2017.8.23.8000

D E C I S Ã O
1. Considerando a necessidade de que sejam desenvolvidos estudos que permitam viabilizar  eventual
contratação de serviços de fornecimento de água tratada e de prestação de serviços de coleta de esgotos
sanitários de todas as unidades do Poder Judiciário Estadual.
2. Considerando ainda, que para realização dos estudos técnicos preliminares há necessidade de seja
instituída uma equipe de planejamento da contratação;
3. Assim, fica instituída a equipe, conforme indicação abaixo:

 Integrante Requisitante: Juliano Bacarim, matrícula 3011721
 Integrante Técnico: Ana Cristina Correia dos Anjos, matrícula 3010671
 Integrante Administrativo: Henrique de Melo Tavares, matricula 3011380

4. Publique-se.
5. Em seguida, remeta-se o feito à Setor de Gestão de Termo de Referência, para ciência e providências
necessárias.
Boa Vista, 10 de Janeiro de 2017.

Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº DO CONTRATO: N.º 053/2010 Ref. ao PA nº 0000161-62.2016.6.23.8000 (SEI).

ADITAMENTO: 5º termo aditivo

ASSUNTO: Locação do pavimento térreo do imóvel localizado na avenida Glaycon de Paiva nº
1545, bairro São Vicente.

CONTRATADA
(NOME, CPF): Eloy José dos Santos cpf: 014.778.629.00.

FUNDAMENTAÇÃO: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

OBJETO:

Cláusula Primeira- Fica reajustado o Contrato nº 53/2010 em 8,7985 % a contar de
novembro de 2016, passando o valor global contratado para R$ 161.223,14 (cento e
sessenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e quatorze centavos), ficando a 
nova média mensal estimada em R$ 13.435,26 (treze mil, quatrocentos e trinta e 
cinco reais e vinte e seis centavos).
Cláusula Segunda- Por este instrumento, fica o Contrato n.º 053/2010 prorrogado 
por 03 (Três) meses, ou seja, até 04 de abril de 2017.
Parágrafo único. Em razão de interesse público devidamente fundamentado nos au-
tos, ajustam as partes que o presente contrato poderá ser rescindido, sem ônus, 
com antecedência mínima de 30 dias.
Cláusula Terceira- Ficam mantidas as demais Cláusulas do instrumento original e 
termos aditivos posteriores, inclusive quanto à cláusula resolutiva a qualquer tempo.

DATA: Boa Vista 30 de Dezembro de 2016.

Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa

2ª Republicação Trimestral - Ata de Registro de Preços N.º 021/2016
Processo nº 558/2016    Pregão nº 021/2016

Objeto: Eventual aquisição de material de expediente, pilhas, baterias e outros, para atender a demanda
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

Empresa:  M. A. FARIAS AGUIAR ME                                   CNPJ: 04.237.371/0001-42

Endereço:  AV. VILLE ROY, 6764 CENTRO, BOA VISTA – RORAIMA CEP 69.301-000

Representante: LUIZ FRANCISCO FARIAS AGUIAR

Telefone/celular:  (95)  3623-3282  (95)  98119-0181  (95)  99132-4560  E-MAIL:
luizfaguiar@hotmail.com

Prazo de entrega: 60 dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho

Lote nº 01 - sem alteração

ARP publicada no DJE, edição 5777, de 8 de julho de 2016
Bruno Furman

Secretário de Gestão Administrativa

OBJETO: Eventual aquisição de material de expediente, pilhas, baterias e outros, para atender a demanda
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

Empresa: MARCA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP         CNPJ: 01.647.770/0001-93           

SICOJURR - 00055243
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Endereço: AV. GENERAL ATAIDE TEIVE, 763 – MECEJANA BOA VISTA – RORAIMA  CEP 69.304-360

Representante: MARCELINO VIEIRA DA NÓBREGA

Telefone: (95) 3624-2696 (95) 3624-2473 (95) 98114-6536 E-MAIL: marca@inforr.com.br

Prazo de entrega: 60 dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho

Lotes nº 02 - Sem Alteração

Empresa: D&T COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME  CNPJ: 08.599.775/0001-37

Endereço: RUA BENJAMIN FRANKLIN, 123 LOJA 2, PARQUE RESIDENCIAL DE
LARANJEIRAS – SERRA – ES CEP 29.165-070

Representante: ELIZABETE BERGANTINI CASTIGLIONI

Telefone: (27) 3033-6804 E-MAIL: det.contatos@hotmail.com

Prazo de entrega: 60 dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho

Lote nº 03 - Sem Alteração

ARP publicada no DJE, edição 5777, de 8 de julho de 2016.
Bruno Furman

Secretário de Gestão Administrativa

OBJETO:  Eventual aquisição de material de expediente, pilhas, baterias e outros, para atender a deman-
da do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

Empresa:  ESTRATEGIA  -  COMERCIO  E  SERVIÇOS  LTDA  –  ME  –  CONSTRUCENTER
16.979.702/0001-07

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 2202-2 CAIMBÉ, BOA VISTA – RR CEP 69.312-175

Representante: ANTONIA NEIDE FRANÇA SIPRIANO

Telefone: (95) 3625-3961 E-MAIL: estrategia_rr@hotmail.com

Prazo De Entrega: 60 dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho

Lote nº 04 - Sem Alteração

ARP publicada no DJE, edição 5777, de 8 de julho de 2016.
Bruno Furman

Secretário de Gestão Administrativa

Objeto: Eventual aquisição de material de expediente, pilhas, baterias e outros, para atender a demanda
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

EMPRESA: COBEL – CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA – EPP  

CNPJ: 06.696.569/0001-10

ENDEREÇO: AV. PITOMBEIRAS, 231, FUNDOS, CAÇARI, BOA VISTA – RR CEP 

REPRESENTANTE: ROBERT SALLINGER N. LIMA JR.

TELEFONE: (95) 99158-9762 (95) 98114-5509 E-MAIL: cobelconstrutora@gmail.com

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho

Grupo nº 05 - Sem Alteração

ARP publicada no DJE, edição 5777, de 8 de julho de 2016.
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Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa

Objeto: Eventual aquisição de material de expediente, pilhas, baterias e outros, para atender a demanda
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

Empresa:  UNISUPRI OFFICER – COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – EPP CNPJ:
07.630.0001/0001-69

Representante: ROBERTO ANTERO DO NASCIMENTO

End. AV. GETULIO VARGAS, 162, SL 202, CENTRO COMERCIAL RP, CENTRO,
SERRA – ES CEP 29.176-090

Telefone: (27) 3251-1689/2188 E-MAIL: contato@unisupri.com.br

Prazo de Entrega: 60 dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho

Lote nº 08 - Sem Alteração

ARP publicada no DJE, edição 5777, de 8 de julho de 2016.
BRUNO FURMAN

Secretário de Gestão Administrativa
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Expediente de 10/01/2017

Portaria SIL nº 005, de 10 de janeiro de 2017.

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
N° 003/2017

A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA em exercíc io , no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto no art. 67 c/c 116, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o
ajuste realizado com a empresa DISK GÁS E ÁGUA LTDA.  SEI - 0008192-06.2016.8.23.8000

RESOLVE:

Art. 1° - Designar a Servidora,  KLISSIA MICHELLE MELO OLIVEIRA , matrícula n° 3011144, Chefe do
Setor de Serviços Gerais Terceirizados, para exercer a função de fiscal do Contrato  em epígrafe.

Art.  2º - Designar o Servidor  JULIANO BACARIM,  matrícula nº 3011721,  Assessor Técnico,  lotado na
Secretaria  de  Infraestrutura e Logística,  para  exercer  a  função de  fiscal  substituto ,  nas ausências  e
impedimentos da titular designada no artigo anterior.

Boa Vista, 10 de janeiro de 2017.

Gláucia de Cruz Jorge
Secretária de Infraestrutura e Logística

Em Exercício

COMUNICADO

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística,
considerando o  disposto  na Resolução nº.  009/2008 (art.  4º,  I),  e  diante  das novas  atribuições desta
Secretaria, vem, comunicar às entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, com finalidade social e/ou
filantrópica,  devidamente  cadastradas  junto  ao  Poder  Judiciário,  que  se  encontram  disponíveis  para
doação  bens  apreendidos  elencados  no  SEI  Nº.  0009341-37.2016.8.23.8000,  Eventos  (0075371)  e
(0075384),  devidamente publicados nos Diários da Justiça Eletrônico nº.  5863 e nº.  5867, datados de
23.11.2016 e 30.11.2016, respectivamente.
Ressalta-se que o interesse no recebimento  dos  bens apreendidos em caráter  de doação deverá  ser
formalmente manifestado junto à Diretoria do Fórum Criminal Ministro Evandro lins e Silva, (Av CB PM José
Tabira de Alencar Macedo, 602 - Bairro Caranã. Fone 3194-2644), no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
contar da divulgação do presente comunicado.

Boa Vista-RR, 10 de janeiro de 2017.

Gláucia da Cruz Jorge
Secretária de Infraestrutura e Logística 

Em exercício 
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Comarca de Boa Vista
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000077-RR-E: 024

000094-RR-B: 023

000101-RR-B: 023

000118-RR-N: 012, 062

000131-RR-N: 123

000144-RR-A: 024

000153-RR-B: 144

000155-RR-B: 063

000161-RR-B: 048

000165-RR-A: 027

000172-RR-N: 014, 015, 140

000175-RR-B: 024

000177-RR-N: 138

000179-RR-E: 123

000184-RR-N: 133, 138

000186-RR-N: 141, 143

000205-RR-B: 025, 026

000215-RR-B: 025

000216-RR-E: 023

000218-RR-B: 012, 032

000237-RR-B: 023

000247-RR-B: 024

000254-RR-A: 061

000264-RR-N: 024

000269-RR-N: 024, 025

000273-RR-B: 025

000277-RR-N: 012

000282-RR-N: 022

000287-RR-N: 032

000290-RR-E: 024

000299-RR-N: 022, 064

000311-RR-N: 016, 142

000320-RR-N: 128, 134

000358-RR-N: 026

000362-RR-A: 033

000441-RR-N: 035

000465-RR-A: 042

000473-RR-N: 055

000474-RR-N: 026

000481-RR-N: 029

000503-RR-N: 124

000510-RR-N: 024

000512-RR-N: 024

000550-RR-N: 102

000591-RR-N: 124, 125

000619-RR-N: 124

000633-RR-N: 125

000681-RR-N: 129

000686-RR-N: 057

000716-RR-N: 012, 031, 044, 046

000723-RR-N: 012

000782-RR-N: 126

000784-RR-N: 012

000799-RR-N: 047

000934-RR-N: 012

000986-RR-N: 012

000989-RR-N: 012

001116-RR-N: 123

001120-RR-N: 139

001178-RR-N: 037

001346-RR-N: 047

001354-RR-N: 025

001359-RR-N: 064

001456-RR-N: 116

001480-RR-N: 048

Cartório Distribuidor

Vara Entorp e Organi
Juiz(a): Daniela Schirato Collesi Minholi

Pedido Prisão Preventiva
001 - 0000154-79.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000154-8
Autor: Delegada de Polícia Federal
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Pedido Quebra de Sigilo
002 - 0000152-12.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000152-2
Autor: Delegada de Polícia Federal
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0000153-94.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000153-0
Autor: Delegado de Policia Federal
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Execução Penal
Juiz(a): Cicero Renato Pereira Albuquerque

Petição
004 - 0000182-47.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000182-9
Autor: D.P.
Distribuição em Emergência. Distribuição Manual em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

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

Inquérito Policial
005 - 0004049-19.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004049-0
Indiciado: A.J.O.S.
Transferência Realizada em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Marcelo Mazur

Ação Penal
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006 - 0007042-98.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007042-0
Réu: Alcir Carneiro Macuxi
Nova Distribuição por Sorteio em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

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

Inquérito Policial
007 - 0002736-28.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.002736-1
Indiciado: T.J.S. e outros.
Nova Distribuição por Sorteio em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0013615-60.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.013615-2
Indiciado: A. e outros.
Nova Distribuição por Sorteio em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0013105-42.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013105-7
Indiciado: S.F.M.
Transferência Realizada em: 06/01/2017. ** AVERBADO **
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0013136-62.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013136-2
Indiciado: Criança/adolescente
Transferência Realizada em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.viol. Domest.
Juiz(a): Maria Aparecida Cury

Petição
011 - 0004655-13.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004655-2
Réu: Edson Pereira da Costa
Transferência Realizada em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Crimes Vulnerav
Juiz(a): Graciete Sotto Mayor Ribeiro

Ação Penal
012 - 0004641-97.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.004641-7
Réu: Alef Bruno Bezerra da Silva e outros.
Transferência Realizada em: 30/12/2016.
Advogados: José Fábio Martins da Silva, Gerson Coelho Guimarães,
Natanael Alves do Nascimento, Jose Vanderi Maia, Flauenne Silva
Santiago, Welington Albuquerque Oliveira, Sulivan de Souza Cruz
Barreto, Alex Reis Coelho, Wesley Leal Costa

Vara Crimes Vulnerav
Juiz(a): Graciete Sotto Mayor Ribeiro

Inquérito Policial
013 - 0009784-72.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.009784-6
Transferência Realizada em: 05/01/2017.
Processo só possui vítima(s).
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Juiz(a): Erick Cavalcanti Linhares Lima

Suprim. Consent. Casament
014 - 0019737-84.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019737-1
Autor: K.H.M.C.
Sentenciado: V.P.C.A.
Distribuição por Sorteio em: 05/12/2016.

Valor da Causa: R$ 880,00. ** AVERBADO **
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Vara Itinerante
Juiz(a): Elvo Pigari Junior

Ret/sup/rest. Reg. Civil
015 - 0000124-44.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000124-1
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 09/11/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Vara Itinerante
Juiz(a): Erick Cavalcanti Linhares Lima

Guarda
016 - 0000014-45.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000014-4
Autor: R.V.G.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 15/12/2016.
Valor da Causa: R$ 880,00.
Advogado(a): Emira Latife Lago Salomão

Vara Itinerante
Juiz(a): Elvo Pigari Junior

Homol. Transaç. Extrajudi
017 - 0020031-39.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.020031-6
Requerido: Leirson Lima de Amorim e outros.
Distribuição por Sorteio em: 11/11/2016. ** AVERBADO **
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0020032-24.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.020032-4
Requerido: Raimundo Pereira da Cruz e outros.
Distribuição por Sorteio em: 01/12/2016. ** AVERBADO **
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0020035-76.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.020035-7
Requerido: Paulo Cesar Debarba e outros.
Distribuição por Sorteio em: 24/10/2016. ** AVERBADO **
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Erick Cavalcanti Linhares Lima
020 - 0020028-84.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.020028-2
Requerido: Maria Tereza Vieira da Silva e outros.
Distribuição por Sorteio em: 03/11/2016. ** AVERBADO **
Nenhum advogado cadastrado.

021 - 0020033-09.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.020033-2
Requerido: Tainah Westin de Camargo Mota e outros.
Distribuição por Sorteio em: 12/12/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

2ª Vara Cível
Expediente de 02/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Ângelo Augusto Graça Mendes

PROMOTOR(A):
Zedequias de Oliveira Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Khallida Lucena de Barros

Cumprimento de Sentença
022 - 0085478-91.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.085478-7
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Executado: Kotinski & Cia Ltda
Executado: Sebastião Tomaz Vasconcelos Santos
Intimação do advogado, inscrito na OAB sob número  000299RR, Dr(a).
MARCO ANTÔNIO DA SILVA PINHEIRO para devolução dos autos ao
Cartório no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e de ser
oficiado à OAB/RR.
Advogados: Valter Mariano de Moura, Marco Antônio da Silva Pinheiro

4ª Vara Cível
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jarbas Lacerda de Miranda

PROMOTOR(A):
Zedequias de Oliveira Junior

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

Embargos à Execução
023 - 0037854-17.2002.8.23.0010
Nº antigo: 0010.02.037854-2
Autor: Ciagro Companhia Agroindustrial de Roraima e outros.
Réu: Banco da Amazônia S/a
Despacho: 1. INTIMEM-SE AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS,
BEM COMO REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO
PRAZO LEGAL; 2.  POR OPORTUNO, DEVERÁ A PARTE
INTERESSADA INGRESSAR COM EVENTUAIS MEDIDAS JUDICIAIS-
EXECUÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POR MEIO
DIGITAL,  VIA SISTEMA PROJUDI,  COM A JUNTADA DE
FOTOCOPIAS DE TODAS AS PEÇAS PRINCIPAIS DA AÇÃO
ORIGINÁRIA; 3. TRANSCORRIDO O PRAZO, COM OU SEM
MANIFESTAÇÕES DAS PARTES, RETORNEM OS AUTOS
CONCLUSOS; 4.CUMPRA-SE. BOA VISTA/RR, 07 DE DEZEMBRO
2016. JUIZ JARBAS LACERDA DE MIRANDA - TITULAR DA 4ª VARA
CIVEL. BOA VISTA, 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
Advogados: Luiz Fernando Menegais, Sivirino Pauli, Diego Lima Pauli,
Eduardo Silva Medeiros

Procedimento Comum
024 - 0007239-78.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.007239-4
Autor: Jossenildo Farias de Vasconcelos e outros.
Réu: Boa Vista Energia S/a
Despacho: 1. CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES DA PETIÇÃO DE
FLS. 978 E VERSO, DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO
ARQUIVO, COM AS CAUTELAS LEGAIS. 2. EXPEDIENTES
NECESSÁRIO. CUMPRA-SE. BOA VISTA, 07 DE DEZEMBRO DE
2016. JARBAS LACERDA DE MIRANDA - JUIZ TITULAR DA 4ª VARA
CÍVEL. ** AVERBADO **
Advogados: José Jerônimo Figueiredo da Silva, Vinícius Aurélio Oliveira
de Araújo, Antônio Agamenon de Almeida, Márcio Wagner Maurício,
Alexander Sena de Oliveira, Alexandre Cesar Dantas Socorro, Rodolpho
César Maia de Moraes, Jorge K. Rocha, Rogério Ferreira de Carvalho,
Cleyton Lopes de Oliveira

2ª Vara da Fazenda
Expediente de 09/01/2017

PROMOTOR(A):
Isaias Montanari Júnior

Jeanne Christhine Fonseca Sampaio
João Xavier Paixão

Luiz Antonio Araújo de Souza
Zedequias de Oliveira Junior

ESCRIVÃO(Ã):
James Luciano Araujo França

Execução Fiscal
025 - 0101563-21.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.101563-3
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Globo Comercio e Representação Ltda e outros.
Ato Ordinatório: Manifeste-se o executado Rivaldo Fernandes Neves no
prazo de cinco dias, conforme requerimento de fls. 317/319. Mayk
Bezerra Lô. Técnico Judiciário. ** AVERBADO **
Advogados: Marco Antônio Salviato Fernandes Neves, Daniella Torres
de Melo Bezerra, Rodolpho César Maia de Moraes, Enéias dos Santos
Coelho, Luísa Coelho Lima

026 - 0158242-70.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.158242-2
Executado: Município de Boa Vista
Executado: Francisco das Chagas Duarte
AUTOS RETORNO DO TJRR, MANIFESTEM-SE AS PARTES EM 5
DIAS. ** AVERBADO **
Advogados: Marco Antônio Salviato Fernandes Neves, Faic Ibraim Abdel
Aziz, Vinícius Aurélio Oliveira de Araújo

1ª Vara do Júri
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Lana Leitão Martins

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

Rafael Matos de Freitas Morais
ESCRIVÃO(Ã):

Aline Moreira Trindade

Ação Penal Competên. Júri
027 - 0020273-37.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.020273-3
Réu: Itamar Pereira de Lima e outros.
Audiência de INTERROGATÓRIO designada para o dia 05/01/2017 às
10:00 horas.
Advogado(a): Paulo Afonso de S. Andrade

028 - 0002327-81.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.002327-5
Réu: Tiago Ribeiro Rodrigues
Sessão de júri ANTECIPADA para o dia 07/02/2017 às 08:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

029 - 0013141-55.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.013141-7
Réu: Felix Pereira da Silva e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
13/01/2017 às 09:30 horas.
Advogados: Adebral Lima Favacho Junior, Paulo Luis de Moura Holanda

030 - 0007354-74.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007354-9
Réu: Adriano de Sousa Reis
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
13/01/2017 às 09:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

031 - 0013473-51.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013473-9
Réu: Arlenson Conceição dos Santos
INTIMAÇÃO DO ILUSTRE ADV. JOSÉ VANDERI MAIA, OAB/RR 716,
PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO
LEGAL.
Advogado(a): Jose Vanderi Maia

Vara Entorp e Organi
Expediente de 02/01/2017

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

Ação Penal
032 - 0007096-64.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007096-6
Réu: Harllisson Rayan de Souza Martins e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
01/02/2017 às 08:45 horas.
Advogados: Gerson Coelho Guimarães, Rita Cássia Ribeiro de Souza

Inquérito Policial
033 - 0004215-51.2015.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.15.004215-7
Réu: Roselaine de Fatima Melo Ribeiro
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
13/02/2017 às 08:30 horas.
Advogado(a): João Ricardo Marçon Milani

034 - 0014345-03.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.014345-0
Réu: Lucas Dionatas Feitosa Farias
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
14/02/2017 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Entorp e Organi
Expediente de 10/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Daniela Schirato Collesi Minholi

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Carlos Alberto Melotto
José Rocha Neto

Marco Antonio Bordin de Azeredo
ESCRIVÃO(Ã):

Wendlaine Berto Raposo

Proced. Esp. Lei Antitox.
035 - 0009694-88.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009694-6
Réu: André Corrêa dos Prazeres e outros.
 DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva deduzida na denúncia para condenar ANDRÉ CORRÊA DOS
PRAZERES, ANTÔNIO MARCELO AVIS MATOS, WANDERSON AVIS
OLIVEIRA, DIEGO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO, ROSIVAN SILVA
GABRIEL, por infração ao art. 33, caput e art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena, em conformidade com o princípio da
individualização esculpido no art. 5°, XLVI, da CF e considerando as
circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59 e 68 do Código Penal, bem
como ao disposto no art. 42 da Lei antidrogas que dispõe que a natureza
e a quantidade e qualidade devem influenciar na fixação da pena.

Nesse termos, atendendo à culpabilidade inerente ao tipo penal; os réus
não registram maus antecedentes (fls. 170/182); conduta social e
motivos normais à espécie; às circunstâncias inerentes ao crime;
personalidade não há elementos para valorar; as consequências
inerentes ao crime; e o comportamento da vítima  a sociedade  que não
incentivou nem contribuiu para a prática do crime.

Tratando do crime de tráfico, atenta ainda a quantidade e diversidade da
droga, aproximadamente 25 g de cocaína e 13,4 g de maconha, fixo a
pena base para o crime de tráfico de drogas no mínimo legal de 5 anos
reclusão e pagamento de 500 dias-multa e para o crime de associação
para o tráfico em 3 anos e 700 dias-multa para cada um dos réus.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a circunstância
atenuante da menoridade para o réu Diego, por ser menor de 21 anos
ao tempo do crime, bem como a atenuante de confissão espontânea
para o réu André, deixo de reduzir as penas, porquanto fixadas no
mínimo legal, em atenção a súmula 231/STJ.

O réu Antônio Marcelo registra condenação já transitada em julgada pelo
crime de tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 171/174, razão pela
qual tratando-se de reincidência específica, majoro a pena base em 1
ano de reclusão e 100 dias-multa para o crime de tráfico e em 6 meses
e 50 dias-multa para o crime de associação para o tráfico, somando a
pena intermediária de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime
de tráfico e 3 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa para o crime
de associação para o tráfico.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, ausente causas de
aumento e diminuição de pena, torno a pena base definitiva, restando os
réus ANDRÉ CORRÊA DOS PRAZERES, WANDERSON AVIS
OLIVEIRA, DIEGO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO E ROSIVAN SILVA
GABRIEL condenados ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão e
500 dias-multa para o crime de tráfico e 3 anos e 700 dias-multa para o
crime de associação para o tráfico.

Para o réu ANTÔNIO MARCELO AVIS MATOS fica a pena em definitivo

fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime de tráfico e
3 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa para o crime de
associação para o tráfico.

Reconheço o concurso material de crimes e somo as penas, nos termos
do art. 69 do CP, restando os réus ANDRÉ CORRÊA DOS PRAZERES,
WANDERSON AVIS OLIVEIRA, DIEGO FERNANDO DA SILVA
RIBEIRO e ROSIVAN SILVA GABRIEL condenados ao cumprimento da
pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa e o réu ANTÔNIO
MARCELO AVIS MATOS condenado ao cumprimento da pena de 9
anos e 6 meses de reclusão mais o pagamento de 1.350 dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo
dos fatos.

Os condenados André, Wanderson, Diego e Rosivan deverão iniciar o
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com
fundamento no art. 33, §2º, c e §3º, do CP, tendo em vista a
primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis. Por sua vez, fixo o
regime fechado para o réu Antônio Marcelo, com fundamento no art. 33,
§2º, a e §3º, do CP, considerando a reincidência específica.

No caso concreto, a detração prevista no art. 387, § 2º do CPP não tem
o condão de alterar essa realidade, porquanto os réus permaneceram
presos preventivamente por aproximadamente 8 meses, tempo
insuficiente para justificar a mudança no regime inicial.

Incabível a substituição e suspensão das penas privativas de liberdades
aplicadas, em face do não preenchimento dos requisitos dispostos,
respectivamente, nos artigos 44 e 77 do CP.

Os réus encontram-se presos em razão de prisão preventiva e assim
deverão aguardar o trânsito em julgado desta decisão, posto que ainda
persistem os motivos que os levaram ao cárcere, em especial para se
preservar a ordem pública. Remova-se, contudo, os condenados André,
Wanderson, Diego e Rosivan para o regime semiaberto.

Condeno o réu André ao pagamento das custas processuais e deixo de
condenar os demais réus, por estarem assistidos pela Defensoria
Pública do Estado de Roraima (DPE-RR).

Determino a destruição da substância entorpecente apreendida, caso tal
providência ainda não tenha sido adotada.

Determino o perdimento dos bens e valores em favor da União (art. 63
da Lei 11.343/2006), considerando a ausência de provas da origem
lícita, bem como a comprovação de que eram utilizados para a prática
do crime, diante da informação contida nos autos de que a venda de
entorpecente era realizada por meio do disk-droga.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

1) Lance-se o nome dos sentenciados no rol dos culpados;

2) Comuniquem-se aos órgãos competentes (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) Expeça-se guia de execução definitiva, encaminhando-se ao juízo
competente para execução deste julgado.

4) Dê-se vista à Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça de
Roraima (CJ-TJRR), para calcular a pena de multa dos sentenciados,
intimando-se via mandado ou edital, os condenados para o pagamento
do débito, no prazo de 10 dias, em conformidade com o disposto pelo
art. 686 do CPP. Vencido ou escoado o prazo, sem pagamento ou
pedido de parcelamento, extraia-se a respectiva certidão de dívida ativa,
encaminhando-se a PROGE;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Anotações e expedientes
pertinentes.

Após, arquive-se, dando-se as baixas devidas.

Boa Vista/RR, 10 de janeiro de 2016.

NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA
Juíza Substituta
Advogado(a): Lizandro Icassatti Mendes

036 - 0011650-42.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011650-4
Réu: Joabe Gomes Correia
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 DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva deduzida na denúncia e DESCLASSIFICO a imputação inicial
de infração ao artigo 33, caput da lei 11.340/06 para CONDENAR
JOABE GOMES CORREIA, por infração ao art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Considerando tratar-se de réu primário e com bons antecedentes, aplico-
lhe a pena de advertência, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei
11.343/2006.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais por estar
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE-RR).

Determino a destruição da substância entorpecente apreendida, caso tal
providência ainda não tenha sido adotada.

Proceda-se a restituição dos bens apreendidos.

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

Boa Vista/RR, 9 de janeiro de 2016.

Noêmia Cardoso Leite de Sousa
Juíza Substituta
Nenhum advogado cadastrado.

037 - 0019677-48.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019677-1
Réu: Marcio Silva Brito
 DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na
denúncia para condenar MÁRCIO SILVA BRITO, por infração ao art. 33,
caput, Lei n. 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena, em conformidade com o princípio da
individualização esculpido no art. 5°, XLVI, da CF.

Considerando as circunstâncias judiciais ditadas pelo artigo 59 e 68 do
Código Penal, atendendo à culpabilidade inerente ao tipo penal; o réu
não registra antecedentes (fls. 150/151); conduta social e motivos
normais à espécie; às circunstâncias desfavoráveis, pois o réu utilizava a
profissão de taxista para facilitar a disseminação da droga e não levantar
suspeitas da prática do crime; personalidade não há elementos para
valorar; as consequências inerentes ao crime; e o comportamento da
vítima  a sociedade  que não incentivou nem contribuiu para a prática do
crime.

Tratando do crime de tráfico, atenta ainda ao disposto no art. 42 da Lei
antidrogas que dispõe que a quantidade e qualidade devem influenciar
na fixação da pena, e considerando a quantidade de droga,
aproximadamente 48,3g de cocaína, droga conhecida pelo seu alto
poder viciante, fixo a pena base em 6 anos reclusão e pagamento de
600 dias-multa, no valor dia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Ausente circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena base
fixada.

Por fim, na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição,
torno a pena definitiva em 6 anos e 600 dias-multa, na ausência de
outras circunstâncias modificadores.

O condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de
liberdade em regime semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, b e
§3º, do CP. No caso concreto, a detração prevista no art. 387, § 2º do
CPP não tem o condão de alterar essa realidade, porquanto o réu
permaneceu preso preventivamente por aproximadamente 7 meses,
tempo insuficiente para justificar a mudança no regime inicial.

Incabível a substituição e suspensãoo das penas privativas de
liberdades aplicadas, em face do não preenchimento dos requisitos
dispostos, respectivamente, nos artigos 44 e 77 do CP.

Com fundamento no art. 387, § 1º do CPP, faculto ao condenado o apelo
em liberdade porque nesta condição vem sendo processado e não
verifico o surgimento de algum fundamento para a decretação da prisão
preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Determino a destruição da substância entorpecente apreendida, caso tal
providência ainda não tenha sido adotada.

Determino o perdimento dos valores e dos bens apreendidos em favor
da União (art. 63 da Lei 11.343/2006), diante da constatação da origem
ilícita do dinheiro, bem como da utilização dos aparelhos de celular e do
veículo Cruze, placa NAU 8814 para o comércio de entorpecente,
conforme informações recebidas pelo DRE e investigações realizadas
pela equipe policial, havendo, portanto, nexo de causalidade com o
crime praticado.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

1) Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados;

2) Comuniquem-se aos órgãos competentes (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) Expeça-se mandado de prisão, para que seja cumprido o comando
desta sentença condenatória. Todavia, antes de expedir o mandado,
elabore-se calculadora de prescrição da pretensão executória, a fim de
verificar a validade do mandado, por último, inclua-se no Banco Nacional
de Mandados de Prisão (BNMP);

4) Dê-se vista à Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça de
Roraima (CJ-TJRR), para calcular as custas e pena de multa do
sentenciado, intimando-se via mandado ou edital, o condenado para o
pagamento do débito, no prazo de 10 dias, em conformidade com o
disposto pelo art. 686 do CPP. Vencido ou escoado o prazo, sem
pagamento ou pedido de parcelamento, extraia-se a respectiva certidão
de dívida ativa, encaminhando-se a PROGE;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Anotações e expedientes
pertinentes.

Após, arquive-se, dando-se as baixas devidas.

Boa Vista/RR, 10 de janeiro de 2016.

Noêmia Cardoso Leite de Sousa
Juíza Substituta
Advogado(a): Mileide Lima Sobral

Vara Execução Penal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

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

ESCRIVÃO(Ã):
Wemerson de Oliveira Medeiros

Petição
038 - 0014273-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014273-2
Réu: Felipe Gabriel Martins Quadros
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Execução Penal
Expediente de 10/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

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

ESCRIVÃO(Ã):
Wemerson de Oliveira Medeiros

Petição
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039 - 0014273-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014273-2
Réu: Felipe Gabriel Martins Quadros
 DECISÃO
(...)
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que a atuação do Comando de
Policiamento da Capital está dentro dos parâmetros legais, conforme
decidido por este juízo (fl. 17), vez que apenas o deslocamento da cela
até o local do banho de sol é feito com o uso de algemas.
Em relação às visitas, foi informado que todos os reeducando recolhidos
no CPC recebem suas visitas dentro do cárcere, inclusive o ora
requerente, não havendo portanto descumprimento da decisão deste
juízo.
Ademais, em inspeção realizada no dia 29/12/2016, o reeducando Felipe
Gabriel Martins Quadros informou pessoalmente a este juiz que todos os
seus direitos estariam sendo resguardados, não sendo feita nenhuma
queixa.
Posto isso, mantenho a decisão de fls. 17, em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.
Oficie-se à direção da Cadeia Pública de Boa Vista, para que informe se
possui vaga para receber o reeducando naquela unidade, bem como se
tem condições de garantir a sua integridade física.
Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

040 - 0018351-19.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018351-2
Autor: Pamc
 SENTENÇA
Trata-se de ofício oriundo da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo,
informando sobre a nova organização dos dias e horários de vistas
naquele estabelecimento prisional.
Com vistas, o Ministério Público informou que as adequações
informadas atendem os requisitos estabelecidos no Decreto Estadual n.º
16784-E, e requereu a extinção do feito.
De fato, verifica-se que as adequações promovidas pela direção da
PAMC estão de acordo com o disposto no Regimento Interno do
Sistema Penitenciário do Estado de Roraima.
Desta forma, não havendo providências a serem tomadas por este juízo,
julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art.
485, VI do CPC.
Arquive-se este feito, observadas as formalidades legais.

Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017.

Juiz Substituto MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Auxiliar da Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

041 - 0018394-53.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018394-2
Réu: Junior Silva do Carmo
 DESPACHO

1. Aguarde-se por 30 dias a resposta ao ofício de fls. 27, ficando desde
já AUTORIZADO o recambiamento do reeducando Junior Silva do
Carmo, às expensas do Governo do Estado do Pará, vez que, conforme
os documentos acostados às fls. 13/25, o reeducando não responde a
nenhum processo neste Estado, tampouco há processo de execução em
seu nome;
2. Decorrido o prazo sem resposta, reitere-se.

Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

Transf. Estabelec. Penal
042 - 0017385-56.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017385-1
Réu: G.S.M. e outros.
 DECISÃO
Trata-se de análise de agravos em execução penal interpostos pelo
reeducandos Antonio Alves da Silva e Rafael Sampaio Rocha Lima
contra a decisão de fls. 33/34 dos autos da Transferência de
Estabelecimento Penal n.º 0010.16.017385-1, que deferiu o pedido de

transferência dos reeducandos para estabelecimento penal de
segurança máxima.
Às fls. 96/96v, foi mantida a decisão recorrida e determinada a remessa
dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
Posteriormente, foi juntada informação, nos autos da Transferência de
Estabelecimento Penal n.º 0010.16.017385-1, dando conta que foi
deferida a devolução dos reeducandos Antonio Alves da Silva e Rafael
Sampaio Rocha Lima para esta Comarca.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Considerando a sentença de fls. 112/115 dos autos da Transferência de
Estabelecimento Penal n.º 0010.16.017385-1, que deferiu o pedido
formulado pela Defesa dos ora agravantes, determinando o retorno
deles para esta Comarca, torno sem efeito a decisão de fls. 96/96v e,
por consequência, NÃO CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL, ante a perda de seu objeto pela ausência
superveniente do interesse de agir do agravante.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Advogados: Erica Adriana Amorim Cseke, Mônica Pierce Amorim
Csekes

043 - 0018317-44.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018317-3
Réu: Rogério Ferreira Lima
 DECISÃO

1. Trata-se de comunicado de cumprimento de mandado de prisão em
desfavor de Rogério Ferreira Lima.
2. Os documentos acostados às 23/32 dão conta que o reeducando não
responde a nenhum processo neste Estado, tampouco há processo de
execução em seu nome.
3. Posto isso, comunique-se ao juízo que expediu o mandado de prisão,
para as providências cabíveis, ficando desde já AUTORIZADO o
RECAMBIAMENTO do reeducando, às expensas do Governo do Estado
de Rondônia.
4. Aguarde-se resposta por 30 dias. Caso não haja manifestação no
prazo, reitere-se.

Boa Vista-RR, 09 de janeiro de 2017.

Juiz Substituto MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Auxiliar da Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Vara Criminal
Expediente de 02/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jésus Rodrigues do Nascimento

PROMOTOR(A):
Adriano Ávila Pereira
Carla Cristiane Pipa

ESCRIVÃO(Ã):
Rozeneide Oliveira dos Santos

Shyrley Ferraz Meira

Ação Penal
044 - 0000644-38.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000644-0
Réu: Fernando dos Santos e Silva
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
25/01/2016 às 11:30 horas.
Advogado(a): Jose Vanderi Maia

045 - 0016302-05.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016302-7
Réu: Geovane Pereira da Silva
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
18/01/2017 às 09:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Vara Criminal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jésus Rodrigues do Nascimento
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PROMOTOR(A):
Adriano Ávila Pereira
Carla Cristiane Pipa

ESCRIVÃO(Ã):
Rozeneide Oliveira dos Santos

Shyrley Ferraz Meira

Ação Penal
046 - 0000644-38.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000644-0
Réu: Fernando dos Santos e Silva
Audiência REDESIGNADA para o dia 25/01/2017 às 11:30
horas.PUBLICAÇÃO: "Intimação da defesa de audiência designada para
a data de 25/01/2017, às 11h30min, neste Juízo."
Advogado(a): Jose Vanderi Maia

047 - 0009745-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009745-6
Réu: Valdecir Trindade de Oliveira
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça.
Advogados: Ana Clecia Ribeiro Araújo Souza, Marcelo Freitas do
Nascimento

048 - 0013195-50.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013195-8
Réu: Lucas dos Santos Sousa
PUBLICAÇÃO: Intimação da defesa para que ofereça as alegações
finais em prol do acusado, no prazo de 05 (cinco) dias.
Advogados: Maria de Fátima Medeiros Lima, Igor Menezes Cavalcante
Gomes

2ª Vara Criminal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Rodrigo Cardoso Furlan

PROMOTOR(A):
Cláudia Corrêa Parente

Ilaine Aparecida Pagliarini
ESCRIVÃO(Ã):

Eliane de Albuquerque Cavalcanti Oliveira
Marcos Antonio Demezio dos Santos

Ação Penal
049 - 0014352-92.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.014352-6
Réu: Luiz Antonio Ribeiro de Souza Junior
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
22/05/2017 às 10:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

050 - 0015008-15.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015008-1
Réu: Gelser dos Santos
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
07/02/2017 às 09:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

051 - 0016576-66.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016576-6
Réu: Leandro Quadros dos Santos
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
07/02/2017 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

052 - 0017352-66.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017352-1
Réu: Jorge Luiz de Souza
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
02/02/2017 às 10:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

053 - 0017434-97.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017434-7
Réu: Higo Gusmao Alves da Cunha
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
02/02/2017 às 11:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

054 - 0017440-07.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017440-4
Réu: Antonio Luis Queiroz dos Santos e outros.

Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
02/02/2017 às 11:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

055 - 0005001-32.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.005001-3
Réu: Henrique Anderson Boness
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogado(a): Marcelo Martins Rodrigues

056 - 0017798-40.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.017798-0
Réu: Francisco Irismar da Silva
DESPACHO; Despacho de mero expediente. ** AVERBADO **
Nenhum advogado cadastrado.

057 - 0007766-39.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.007766-6
Réu: Weslee de Almeida Veras e outros.
FINALIDADE: Intimação da Defesa que apresente Memoriais Finais. Boa
Vista, 03 de janeiro de 2017.
Advogado(a): João Alberto Sousa Freitas

2ª Vara Criminal
Expediente de 10/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Rodrigo Cardoso Furlan

PROMOTOR(A):
Cláudia Corrêa Parente

Ilaine Aparecida Pagliarini
ESCRIVÃO(Ã):

Eliane de Albuquerque Cavalcanti Oliveira
Marcos Antonio Demezio dos Santos

Ação Penal
058 - 0010158-15.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010158-9
Réu: Ilmar de Araujo Silva e outros.
 SENTENÇA

	Os réus foram denunciados por terem, no dia 08 de junho de 2016, por
volta das 16hs, na Rua Raimundo Pena Forte, bairro Buritis, em Boa
Vista, Roraima, subtraído mediante violência a quantia de R$ 900,00
(novecentos reais), da bolsa da vítima FABIANA MACIEL TRINTADE e
por tentarem subtrair a motocicleta da vítima GISELLY SILVA NOLVAZ,
tendo no último caso não conseguido, por circunstâncias alheias as
vontades dos agentes, de forma que infringiram o artigo 157, §2º, inciso
II e artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70,
ambos do Código Penal.
	A denúncia foi recebida no dia 28 de junho de 2016, conforme decisão
exarada às fls. 44. A resposta à acusação foi juntada às fls. 60. As folhas
de antecedentes criminais constam às fls. 71/80. Na decisão judicial
proferida às fls. 87, foi decretada a revelia do réu ANDERSON
SANTANA BARBOSA, que apesar de citado não foi mais encontrado em
sua residência.
Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação
(fls. 89/91) e realizado o interrogatório do acusado ILMAR DE ARAÚJO
SILVA (f. 88). Em alegações finais, o Ministério Público pediu a
condenação, considerando comprovada a autoria e materialidade dos
crimes (fls. 122/125). A defesa se manifestou em seguida, pugnando
pela condenação na pena mínima (fls. 129/131).
	É o relatório. Decido.
	No caso em exame, estamos diante do crime tentado e consumado
tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, que estabelece:
"Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de
quatro a dez anos, e multa. § 2º - A pena aumenta-se de um terço até
metade: II - se há o concurso de duas ou mais pessoas".
	A autoria e materialidade dos delitos estão comprovados pelo auto de
prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência n. 2680/16 (f. 100),
depoimentos dass vítimas e testemunha (fls. 89/91), bem como diante
da confissão do réu ILMAR DE ARAÚJO SILVA (f. 88), senão vejamos:
Segundo a vítima GISELLY SILVA NOVAZ (f. 91), no dia dos fatos saiu
com sua amiga FABIANA MACIEL TRINTADE de motocicleta para
procurar um ponto para alugar, ocasião em que deu pane na condução,
tendo os réus se aproximado com a desculpa de ajudar, mas em
seguida anunciaram o assalto. Disse que foi agredida no pescoço, no
rosto e nos seios por ILMAR, que afirmava querer levar a motocicleta,
enquanto sua amiga ficou nas mãos de ANDERSON. Como não
conseguiram levar a moto, subtraíram a bolsa sua bolsa, onde havia a
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quantia aproximada de R$ 900,00 (novecentos reais), que não foram
recuperados.
A vítima FABIANA MACIEL TRINDADE (f. 90), confirmou in totum o
depoimento de GISELLY, esclarecendo que ILMAR anunciou o assalto,
mas foi ANDERSON quem tomou a bolsa de GISELLY que estava em
suas mãos, momento em que também foi agredida. Sobre a motocicleta
disse que não conseguiram levar "porque ela estava com problemas",
sendo que somente ILMAR foi preso, que foi reconhecido pela depoente
como aquele que agrediu sua amiga, tendo ANDERSON conseguido
fugir.
	O policial militar DANIEL BENTES DE SOUZA (f. 89), afirmou que
esteve no local, observou que as vítimas tinham sido agredidas e que
ILMAR foi contido pela população, sendo reconhecido pelas mesmas.
Disse, ainda, que ILMAR é conhecido da polícia por várias ocorrências
do tipo.
	Por fim, o réu ILMAR DE ARAÚJO SILVA (f. 88) confessou sua
participação no ilícito, afirmando que atuou em conjunto com
ANDERSON que conheceu na cadeia, tendo tentado subtrair a
motocicleta, mas foi ANDERSON que subtraiu a bolsa e conseguido
fugir do local.
	Com efeito, julgo procedente a denúncia e condeno os réus ILMAR DE
ARAÚJO SILVA e ANDERSON SANTANA BARBOSA como incursos
nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e artigo 157, §2º, inciso II c/c
artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
	Passo a dosar as penas.

	Quanto ao réu ILMAR DE ARAÚJO SILVA:
	As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. O dolo foi direto,
com especial destaque na sua atuação no sentido de subtrair a
motocicleta que se encontrava em poder das vítimas. O réu possui
diversos antecedentes criminais, tendo a personalidade voltada à prática
de crimes contra o patrimônio (fls. 71/74). Sua conduta social é péssima,
tanto que foi reconhecido como criminoso pelo policial militar que
atendeu a ocorrência. O motivo e as circunstâncias em que os crimes
ocorreram foram normais ao delito. As vítimas não contribuíram para a
ocorrência do fato e as conseqüências foram graves, diante das
agressões físicas e da não recuperação do dinheiro subtraído.
Diante das circunstâncias acima e aplicando a pena mais grave, a do
crime consumado, nos termos do artigo 70 do Código Penal, fixo a pena
base em 06 (seis) anos de reclusão.
	Existe circunstância agravante, que é a reincidência prevista no artigo
61, inciso I, do Código Penal, pois foi o réu condenado por duas vezes,
com sentenças transitadas em julgado em 14/12/2004 e 21/12/2009 (f.
71) e, ainda, a confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III,
letra d, do Código Penal, porém, no caso presente, prevalece a
reincidência, de modo que aumento a pena para 06 (seis) anos e 06
(seis) meses de reclusão.
	Na terceira fase da dosimetria, aumento a pena em 1/3 (um terço) para a
qualificadora do §2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, tornando-a
definitiva em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Fixo a pena
pecuniária, atendendo aos critérios acima e ao artigo 60 do Código
Penal, em 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
vigente na época dos fatos.
Quanto ao réu ANDERSON SANTANA BARBOSA:
	As circunstâncias judiciais também são desfavoráveis. O dolo foi direto,
tendo conseguido subtrair a bolsa das vítimas mediante violência física.
O réu possui antecedentes criminais, tendo má conduta social e
personalidade voltada à prática de crimes (fls. 77/80). O motivo e as
circunstâncias em que os crimes ocorreram foram normais ao delito. As
vítimas não contribuíram para a ocorrência do fato e as conseqüências
foram severas, diante das agressões físicas e da não recuperação do
dinheiro subtraído.
Pelos fundamentos acima e aplicando a pena mais grave, a do crime
consumado, nos termos do artigo 70 do Código Penal, fixo a pena base
em 06 (seis) anos de reclusão. A reincidência prevista no artigo 61,
inciso I, do Código Penal, incide como circunstância agravante, em
decorrência de condenação em mesmo crime, sentença transitada em
julgado em 18/09/2015 (f. 78), de modo que aumento a pena para 06
(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
	Na terceira fase da dosimetria, aumento a pena em 1/3 (um terço) para a
qualificadora do §2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, tornando-a
definitiva em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Fixo a pena
pecuniária, atendendo aos critérios acima e ao artigo 60 do Código
Penal, em 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
vigente na época dos fatos.
	Considerando o fato de estar foragido, expeça-se mandado de prisão
para o réu ANDERSON SANTANA BARBOSA, agora em razão da
condenação neste processo. Diante da reincidência não permito que os
réus recorram em liberdade.
	Expeça-se a Guia de Execução Provisória para o réu ILMAR DE
ARAÚJO SILVA e encaminhe-se à VEP.

	Com o trânsito em julgado e efetivada a prisão: expeçam-se as Guias

Definitivas; inclua o nome dos réus no rol dos culpados; intimem-se para
pagamento da pena de multa, na forma do artigo 50 do Código Penal e
comunique-se a condenação aos órgãos de identificação e TRE.
	P.R.I.
Boa Vista, em 05 de janeiro de 2017.

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

059 - 0001716-60.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001716-5
Réu: Wagner Moraes Ferreira e outros.
 SENTENÇA
O Ministério Público do Estado de Roraima, por intermédio da sua
Promotora de Justiça, ofereceu denúncia contra WAGNER MORAES
FERREIRA e IGOR COSTA RAMOS, qualificados nos autos, dando-os
como incursos no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, pois no
dia 25 de janeiro de 2016, praticaram dois roubos, um por volta das
17h30min contra a vítima AMANDA SILVA SANTOS e o outro por volta
das 19h30min, tendo como vítima VALÉRIA SOARES DE CASTRO, as
quais tiveram seu aparelho celular subtraído pelos criminosos mediante
grave ameaça.
A denúncia foi recebida em 16/02/2016, conforme f. 46. Regularmente
citados os Réus apresentaram resposta à acusação e arrolaram
testemunhas (fls. 56/59). Na audiência de instrução e julgamento foram
ouvidas as testemunhas de acusação (fls. 85/86) e da defesa (fls.
152/155). Mais adiante os réus foram interrogados (fls. 156/157).
O laudo de exame pericial realizado na motocicleta apreendia foi juntado
às fls. 93/97. O pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados
foi indeferido, conforme f. 102. A certidão de antecedentes criminais
revelou que os acusados são tecnicamente primários (fls. 71/72).
Em alegações finais, a DD. Representante do Ministério Público
sustentou a condenação no crime do artigo 157, §2º, incisos I e II, do
Código Penal (cf. fls. 166/173). O processo seguiu com vista ao
Advogado do acusado Wagner para apresentação dos memoriais finais,
porém o mesmo quedou-se inerte (f. 173-v).
Em seguida a Defensoria Pública apresentou alegações finais,
requerendo a absolvição dos acusados, porquanto o Ministério Público
não comprovou a participação dos mesmos nos assaltos narrados na
denúncia ou, para o caso de condenação, o afastamento da majorante
do uso de arma com a aplicação da pena no mínimo legal.
É o relatório. Decido.
A autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovadas nos
autos, não obstante a negativa dos réus tanto em juízo quanto na fase
inquisitorial. As vítimas foraam ouvidas apenas na fase investigativa,
mas reconheceram os acusados como sendo os autores do assalto,
descrevendo as características pessoais e vestimentas utilizadas na
prática do crime, o que possibilitou a localização e captura dos mesmos
pela Polícia Militar.
O primeiro fato narrado na denúncia foi praticado contra a vítima
AMANDA SILVA SANTOS, a qual disse para a Autoridade Policial que
no dia 25 de janeiro de 2016, por volta das 17h30min, conduzia sua
motocicleta pelo bairro Buritis e, ao reduzir a velocidade para atravessar
a Av. Pena Forte, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta
Titan vermelha, momento em que anunciaram o assalto, apontando em
sua direção uma arma e dizendo: "me dá o celular".
O segundo fato ocorreu algumas horas depois e teve como vítima
VALÉRIA SOARES DE CASTRO. Em seu depoimento na Delegacia
afirmou que no dia 25 de janeiro de 2016, por volta das 19h30min,
caminhava em direção a acadêmia quando foi abordada por dois
elementos em uma motocicleta Biz, cor grafite, e anunciaram o assalto,
também se valendo de grave ameaça e dizendo: "passa o celular senão
te dou um tiro".
As duas vítimas afirmaram que os acusados estavam com capacete
preto, e um deles com uma camisa amarela escrita "cobra d'água",
posteriormente identificado como IGOR COSTA RAMOS, tendo Valéria
identificado no momento do assalto que um deles usava aparelho
ortodôntico.
Após a instrução processual restou claro que no primeiro fato Wagner
conduzia a motocicleta e Igor, que estava na garupa, anunciou o assalto
apontando em direção da vítima Amanda uma arma, reconhecida por
esta como um possível revólver calibre 38.
Já no segundo fato os acusados apenas inverteram as funções, sendo
Igor o piloto da motocicleta e Wagner o garupa que anunciou o assalto.
Impende ressaltar que Igor confirmou em juízo que na data dos fatos
utilizava uma camisa com as descrições dadas pelas vítimas e o
acusado Wagner disse que ut i l iza aparelho nos dentes há
aproximadamente três anos.
Os acusados foram abordados pelos Policias Militares KAIO DANIEL
LEITÃO e RAFAEL SILVA DE SOUZA no estacionamento do
Supermercado São Jorge, porquanto apresentavam as características
informadas via CIOPs. Relataram que Wagner era quem pilotava a
motocicleta e durante a abordagem o acusado Igor retirou da cintura
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uma faca e colocou em cima da moto e, ao serem indagados acerca da
origem do objeto, disseram que tinham levado a faca para comprar outra
igual. Ainda segundo os Policiais, os criminosos foram devidamente
reconhecidos pelas vítimas.
Nesse contexto, analisando conjuntamente os elementos de informação
colhidos na fase do inquérito policial, assim como as provas produzidas
em Juízo, entendo perfeitamente comprovada a autoria delitiva.
Com relação ao primeiro fato deve ser reconhecida as majorantes do
emprego de arma e concurso de agentes, pois a vítima afirmou que o
agente que anunciou o assalto (o acusado Igor) apontou em sua direção
uma arma, possivelmente um revólver calibre 38. Nesse contexto, em
que pese a arma não ter sido apreendida, o reconhecimento da
majorante é medida que se impõe, sobretudo quando comprovado o seu
uso no roubo por outros meios de prova, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO
DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.
1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz
respeito à possível exclusão da causa especial de aumento de pena
decorrente do uso de arma de fogo, que não foi apreendida nem
periciada. 2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no
art.157, §2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização
de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros
meios de prova. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art.157,
§2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando
comprovado o seu uso por outro meio de prova. (STF. HC 103800 ES.
Rel. Min. Ellen Gracie. j. 03/05/2011).

Quanto ao segundo fato há de ser reconhecida apenas a majorante do
concurso de agentes, porquanto a vítima Valéria afirmou perante a
Autoridade Policial que "não chegou a ver nenhuma arma", em que pese
ter configurado a grave ameaça em decorrência das palavras utilizadas
pelo criminoso: "passa o celular senão te dou um tiro". Aplica-se, in
casu, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE AGENTES -
VÍTIMA NÃO VIU A ARMA DE FOGO - CIRCUNSTÂNCIA EL
EMENTAR NÃO CONTIDA NA DENÚNCIA - ART. 384, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPP  INOBSERVÂNCIA. I. DEVE SER EXCLUÍDA A
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SE NÃO HÁ DESCRIÇÃO DA
C O N D U T A  N A  D E N Ú N C I A  E  A  V Í T I M A  A S S E V E R O U ,
CATEGORICAMENTE, QUE FORA INTIMIDADA PELAS PALAVRAS
DOS RÉUS. II. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDF. APR
156736520088070007 DF 0015673-65.2008.807.0007. Rel. Sandra de
Santis. j. 10/09/2009)
Com efeito, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno os
Réus WAGNER MORAES FERREIRA e IGOR COSTA RAMOS em
relação ao primeiro fato como incursos nas penas do artigo 157, §2º,
incisos I e II, do Código Penal e quanto ao segundo fato como incursos
nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, na forma do
artigo 69 do mesmo diploma legislativo.
Passo a dosar a pena.
1) Quanto ao acusado WAGNER MORAES FERREIRA:
A partir da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, não vislumbro a presença de elementos para valorar de forma
negativa a culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime.
A vítima em nada contribui para a prática do delito, motivo pelo qual fixo
a pena base, para cada um dos crimes, porque idênticas as suas
circunstâncias, no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 avos, do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem valoradas.
Entrementes, com relação ao primeiro fato reconheço as causas de
aumento de pena do concurso de agentes e emprego de arma (CP, art.
157, §2º, incisos I e II), majorando a pena em ½ e tornando-a definitiva
em 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Quanto ao segundo fato, reconheço apenas a majorante do concurso de
agentes (CP, art. 157, § 2º, inciso II), aumentando a pena em 1/3 e
tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal
(concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado,
definitivamente, a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa no valor de 1/30
avos, do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no
regime inicial fechado, conforme determina o Código Penal em seu art.
33, §2º, "a".
Deixo de proceder a detração da pena, pois não haverá alteração do

regime de cumprimento.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto
ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
2) Quanto ao acusado IGOR COSTA RAMOS:
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não
vislumbro a presença de elementos para valorar de forma negativa a
culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime.
A vítima em nada contribui para a prática do delito, razão pela qual fixo a
pena base, para cada um dos crimes, porque idênticas as suas
circunstâncias, no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 avos, do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Não existem circunstâncias agravantes a serem valoradas. Porém,
reconheço a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I),
tendo em vista que o acusado, à época do crime, possuía 20 (vinte)
anos, mas deixo de valorá-la porque a pena base foi fixada no mínimo
legal (Enunciado nº 231 da Súmula do STJ).
Com relação ao primeiro fato reconheço as causas de aumento de pena
do concurso de agentes e emprego de arma (CP, art. 157, §2º, incisos I
e II), majorando a pena em ½ e tornando-a definitiva em 6 (seis) anos de
reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Quanto ao segundo fato, reconheço apenas a majorante do concurso de
agentes (CP, art. 157, § 2º, inciso II), aumentando a pena em 1/3 e
tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal
(concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado,
definitivamente, a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa no valor de 1/30
avos, do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no
regime inicial fechado, conforme determina o Código Penal em seu art.
33, §2º, "a".
Deixo de proceder a detração da pena, pois não haverá alteração do
regime de cumprimento.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto
ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
Considerando-se que as circunstâncias do crime foram graves no plano
fático concreto, tendo em vista que um dos delitos foi praticado com o
emprego de arma e ambos em concurso de pessoas e mediante grave
ameaça, tanto que para a espécie em questão essas situações são
alçadas pelo legislador como causas de aumento de pena, bem como o
delito praticado é punido com pena superior a quatro anos, indefiro aos
sentenciados o benefício de recorrerem em liberdade, a fim de garantir a
ordem pública (CPP, arts. 312 c/c 313, I).
Como não houve comprovação do valor do prejuízo material suportado
pelas vítimas, deixo de aplicar o disposto no inciso IV, do artigo 387, do
Código de processo Penal.
Expeçam-se as respectivas Guias de Execução Provisória.
Com o trânsito em julgado: a) Oficie-se ao TRE-RR, para os fins do
artigo 15, III, da Constituição Federal de 1988, bem como ao Instituto de
Identificação Odílio Cruz (IIOC-RR), para as anotações de praxe; b)
expeçam-se as guias para execução definitiva; c) encaminhem-se os
autos à Contadoria Judicial, para calcular a pena de multa. Com o
retorno, intimem-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, oficie-se para fins
de inscrição na dívida ativa; d) certifique-se o cartório se existem objetos
ainda não destinados vinculados ao processo.
Dispenso os réus do pagamento das custas processuais, diante das
informações constantes dos autos acerca da capacidade econômico-
financeira dos mesmos.
P. R. I.
Boa Vista-RR, 05/01/2017.

Juiz Rodrigo Furlan
Titular da 2ª Vara Criminal
Advogado(a): Roberto Guedes Amorim

2ª Vara do Júri
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Breno Jorge Portela S. Coutinho

PROMOTOR(A):
Rafael Matos de Freitas Morais

ESCRIVÃO(Ã):
Maria das Graças Oliveira da Silva

Ação Penal Competên. Júri
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060 - 0135568-35.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.135568-0
Réu: Antônio Cláudio Alves Cândido
Autos devolvidos do TJ. .
Nenhum advogado cadastrado.

061 - 0017622-61.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.017622-2
Réu: Antonio Jose Vieira da Costa
Autos devolvidos do TJ. .
Advogado(a): Elias Bezerra da Silva

062 - 0014792-54.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014792-1
Réu: Liziaqueu Nascimento dos Santos
Autos devolvidos do TJ. DEVOLVIDOS TJ/RR..Autos remetidos ao
Tribunal de Justiça.
Advogado(a): José Fábio Martins da Silva

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

Ação Penal - Sumário
063 - 0009252-59.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009252-5
Réu: Werlison Rocha Santos
Intime-se o Advogado acerca da continuidade da perícia criminal,
designada para a data de 09/01/2017, às 09h00min.
Advogado(a): Ednaldo Gomes Vidal

Med. Protetivas Lei 11340
064 - 0000775-13.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000775-2
Réu: Elvys Marcos Vasconcelos de Lima
"(...)
Decisão: Por todo o exposto, não se verificando haver qualquer
contradição no ato deliberativo proferido embargado, e não militando, no
caso, ainda, qualquer omissão ou obscuridade na decisão objurgada,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos pelo
requerido. Com efeito, julgo prejudicado o pedido por conexão dos
presentes autos com os autos de MPU N.º 0010.16.0000774-5, pois já
sentenciados/decididos (fl. 214/214-v), bem como o trato das aduções
que adentram ou se confundem com o mérito da questão, pois que ainda
serão debatidas, oportunamente, quando do julgamento a ser proferido.
(...) Publique-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 30 de dezembro de 2016.
SISSI MARLENE DIETRICHI SCHWANTES. Juíza de Direito
respondendo pelo Juízo"
Advogados: Marco Antônio da Silva Pinheiro, Ândria Bonfim de Lima

065 - 0017724-15.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017724-1
Réu: Edno Nogueira de Oliveira
Audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 13/01/2017 às 09:00
horas.
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 10/01/2017

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

Inquérito Policial
066 - 0188331-42.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.188331-5
Indiciado: G.A.E.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
GUSTAVO APARECIDO ESTEVÃO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito  no art. 129, §9º,
do CP de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

067 - 0188626-79.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.188626-8
Indiciado: D.G.B.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
DEGILDO GUIMARÃES BARBOSA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 129, §9º e
147 ambos do CP, de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos,
com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na
Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

068 - 0194719-58.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.194719-3
Indiciado: M.F.S.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MANOEL FERREIRA DE SOUZA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 129, §9º, do
CP de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

069 - 0197389-69.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.197389-2
Indiciado: J.W.M.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JANOS WANDERLEY DE MELO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 129, §9º, do
CP de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

070 - 0197393-09.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.197393-4
Indiciado: O.S.M.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ONELIO DOS SANTOS MAFRA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 129, §9º, do
CP de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

071 - 0218761-40.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.218761-5
Indiciado: A.M.C.M.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANDERSON MARCELO CARNEIRO DE MELO pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no
art. 129, §9º, do CP de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos,
com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na
Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

072 - 0224003-77.2009.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.09.224003-4
Indiciado: C.C.C.S.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
CARLOS COSIEL DA COSTA SILVA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 129, §9º,
do CP de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

073 - 0016003-33.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.016003-8
Indiciado: I.N.G.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ISMAEL NOGUEIRA GADELHA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de
que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e
baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-
CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

074 - 0016357-58.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.016357-8
Indiciado: A.R.A.R.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDA
ANTONIO ROBERTO ALVES DOS REIS pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no
art. 147 do CP, de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com
as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria
n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro
de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

075 - 0001067-66.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.001067-8
Indiciado: F.P.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
FRANCISCO PINHEIRO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de
que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e
baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-
CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

076 - 0003189-52.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.003189-8
Réu: Jeanilton de Albuquerque Franco

Final da Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR
JEANILTON DE ALBUQUERQUE FRANCO como incurso nas sanções
do art. 21, da Lei de Contravenções Penais, em combinação com o art.
7º, I, da Lei n.º 11.340/06. 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 à espécie, nada tendo a
ser valorado. Quanto aos antecedentes, as Certidões de Antecedentes
Criminal juntadas às fls. 77/81, informam que o acusado é tecnicamente
primário, não sendo reincidente, uma vez que a FAC não traz a
informação segura de quando ocorreu a extinção da punibilidade pelo
crime anterior. No concernente à conduta social e à personalidade, nada
há nos autos para que se possa aferi-los, o motivo do delito se encontra
relatado nos autos, não havendo o que valorar. As circunstâncias não
lhe são favoráveis, pois que praticado no âmbito das relações
domésticas e familiares. Não há demonstração de consequências
extrapenais em razão da prática dos delitos. Não há prova de que o
comportamento da vítima tenha contribuído para a prática delituosa.
Destarte, considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo
ao réu a pena-base em 30 (trinta) dias de prisão simples. Presente a
circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65,
inciso III, alínea "d", do CP, de modo que minoro a pena em 15 (quinze)
dias, perfazendo 15 (quinze) dias de prisão simples, nesta fase. Não
havendo circunstância agravante, nem causa de aumento ou diminuição
de pena, fixo a pena definitivamente em 15 (quinze) dias de prisão

simples. Deixo de aplicar o disposto no § 2º, do art. 387, do CPP, com
redação dada pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, pois o
condenado não foi preso cautelarmente pelo delito pelo qual foi
condenado nesta sentença, conforme certtidão carcerária de fl. 75/76. O
regime inicial 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, 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 Juizado de
Execução Penal, 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). Deixo de decretar a prisão do réu, uma vez que, aguardou o
julgamento deste crime 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, expeça-se a Carta de Sentença, na forma dos
art. 147 e s., da Lei 7.210/84, remetendo-se ao 1º Juizado Especial
Criminal. Expeçam-se as devidas comunicações e arquivem-se os autos.
Sem custas, vez que assistido pela Defensoria Pública. 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 Juizado
de Violência Doméstica
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
077 - 0007165-38.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.007165-8
Réu: Andre Luis Pinho Heller

Final da Sentença: Por todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva
constante da denúncia para CONDENAR ANDRÉ LUIZ PINHO HELLER,
como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, em
combinação com o art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06 e art. 329, também
do Código Penal. 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.
121/125, que o réu é tecnicamente primário. No concernente à conduta
social, não há maiores elementos, de forma que deixo de valorá-la.
Quanto à personalidade, nada há nos autos para valorá-las. Pelo que se
depreende dos autos o motivo do delito não o favorece, pois decorreu
por razões de somenos importância. 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 se pode afirmar que o
comportamento da vítima tenha contribuído para a conduta delituosa.
Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-
base em 07 (sete) meses de detenção. Sem atenuantes, nem
agravantes. E, não havendo causa de diminuição ou de aumento de
pena a ser considerada, fixo a pena definitivamente em 07 (sete) meses
de detenção. Art. 329 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. 121/125, que o réu é tecnicamente primário.
No concernente à  conduta social, não há maiores elementos, de forma
que deixo de valorá-la. Quanto à personalidade, nada há nos autos para
valorá-las. Pelo que se depreende dos autos o motivo do delito não o
favorece, pois decorreu por razões de somenos importância. As
circunstâncias do fato encontram-se narradas, nada se tendo a valorar.
Não há demonstração de consequências extrapenais em razão da
prática do delito. Não se pode afirmar que o comportamento da vítima
tenha contribuído para a conduta delituosa. Considerando as
circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-base em 02 (dois)
meses de detenção. Sem atenuantes, nem agravantes. E, não havendo
causa de diminuição ou de aumento de pena a ser considerada, fixo a
pena definitivamente em 02 (dois) meses de detenção. 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, f icando o réu
definitivamente condenado às penas de 09 (nove) meses de detenção.
Por aplicação do disposto no § 2º, do art. 387, do CPP, verifico que o réu
recolheu fiança (fl. 16 do IP) não tendo sido, portanto, preso
cautelarmente, de forma que não há o que ser detraído. O regime inicial
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de cumprimento da pena será o aberto, considerando a quantidade de
pena aplicada e a primariedade, conforme 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.
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 07 (sete) meses de
detenção para o delito de lesão corporal, e, de 02 (dois) meses de
detenção para o delito de resistência. E, segundo o artigo 119, do CP,
prevê que em caso de concursos de crimes, a incidência da prescrição
ocorrerá sobre cada um deles, isoladamente. Os fatos ocorreram em
03/04/2012, e a denúncia foi recebida em 06/02/2013, 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, 110 e 119, todos, 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.

Inquérito Policial
078 - 0005683-55.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.005683-2
Indiciado: A.G.S.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
AURINO GALVÃO DA SILVA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de
que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e
baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-
CGJ. P. R. I. Cumpra-se.  Boa Vista-RR, 07 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

079 - 0005782-25.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.005782-2
Indiciado: J.D.B.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JESUS DAVID BARRETO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de
que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e
baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-
CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

080 - 0007033-78.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.007033-8
Indiciado: J.S.O.B.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JERRY SEBASTIÃO OLIVEIRA BARBOSA pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto à contravenção
penal descrita no art. 21 da LCP. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

081 - 0003982-25.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.003982-8
Indiciado: J.A.S.(.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDA JOSÉ
ALVINO DE SOUSA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de que trata
estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro de 2016. MARIA
APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
082 - 0011840-10.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.011840-8
Réu: Douglas Paulino da Silva

Final da Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o réu
DOUGLAS PAULINO DA SILVA, como incurso nas sanções dos art.
129, § 9º, e 147, do CP c/c o art. 7º, I e II da Lei n.º 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, as Certidões
juntadas às fls. 95/96, demonstram que não apresenta maus
antecedentes, sendo tecnicamente primário. No concernente à conduta
social e à personalidade, nada há nos autos para valorá-la. Pelo que se
depreende dos autos o motivo do delito não o favorece, pois foi
aparentemente banal. 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 se pode concluir que o
comportamento da vítima tenha contribuído para a prática delituosa.
Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-
base em 06 (seis) meses de detenção. Não havendo circunstância
atenuante, nem agravante, nem causa de diminuição ou aumento de
pena a serem aplicadas, fixo a pena definitivamente em 06 (seis) meses
de detenção. 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, as Certidões juntadas às fls. 95/96,
demonstram que não apresenta maus antecedentes, sendo
tecnicamente primário. No concernente à conduta social e à
personalidade, nada há nos autos para valorá-la. Pelo que se depreende
dos autos o motivo do delito não o favorece, pois foi aparentemente
banal.. 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
detenção. Não havendo circunstância atenuante, nem agravante, nem
causa de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas, fixo a pena
definitivamente em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.
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 07 (sete) meses  e 15
(quinze) dias de detenção. Por aplicação do disposto no § 2º, do art.
387, do CPP, verifico pela certidão carcerária de fl. 94, que o réu foi
preso em decorrência deste fato em 18/06/2013, permanecendo preso
até o dia 26/06/2013. Portanto, o tempo de prisão provisória cumprida foi
de 09 (nove) dias. Procedida à detração da pena de detenção fixada,
verifica-se que o réu ainda deverá cumprir uma pena de 07 (sete) meses
e 06 (seis) dias de detenção. O regime inicial 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 Juizado de
Execução da Penal, 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). Tendo em vista que o réu aguardou o julgamento deste
processo em liberdade, concedo a ele o direito aguardar o trânsito em
julgado da sentença 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, expeça-se a guia de execução de pena, na
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forma dos art. 147 e s., da Lei 7.210/84, remetendo-se ao 1º Juizado
Especial Criminal. Expeçam-se as devidas comunicações. Sem 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
Nenhum advogado cadastrado.

083 - 0019476-90.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.019476-1
Réu: Márcio Benfica de Castro

Sentença: "(...) Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
CONDENAR MARCIO BENFICA DE CASTRO, já qualificado, pela
contravenção penal prevista no art. 21 (vias de fato) da Lei de
Contravenções Penais, bem como pelo crime previsto no art. 147, do
Código Penal, apenas uma vez, c/c art. 7º, I e II, da Lei n.º 11.340/06.
(...) Após o trânsito em julgado da sentença, lance-se o nome do réu no
rol dos culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins do
disposto no art. 15, III, da Constituição da República. Expeça-se a carta
de guia para o juízo competente, a fim de que possa ter início a
execução das penas, procedendo-se às anotações e comunicações
necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Boa Vista-RR, 19 de
dezembro de 2016. Esdras Silva Pinto - Juiz Substituto."
Nenhum advogado cadastrado.

084 - 0002292-87.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002292-8
Réu: Jean Carlos Araujo Silva

Final da Sentença: Por todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva
constante da denúncia para CONDENAR JEAN CARLOS ARAÚJO
SILVA, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9º, (duas vezes) e
art. 150, c/c art. 61, incisos II, alínea "f", na forma do art. 69, todos do
CP, em combinação com o art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06; ABSOLVÊ-
LO do delito descrito no artigo 21, da Lei 3.688/41, por insuficiência de
provas para a condenação; 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 - fato do dia 01/10/2011:
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.
92/94, que o réu é primário. No concernente à conduta social, não há
maiores elementos, de forma que deixo de valorá-la. Quanto à
personalidade, nada há nos autos para valorá-las. Pelo que se
depreende dos autos o motivo do delito não o favorece, pois decorreu
por razões de somenos importância. 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 se pode afirmar que o
comportamento da vítima tenha contribuído para a conduta delituosa.
Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-
base em 07 (sete) meses de detenção. Presente a atenuante da
confissão, de modo que minoro a pena em 02 (dois) meses, fixando-a
em 05 (cinco) meses de detenção. E, não havendo causa de diminuição
ou de aumento de pena a ser considerada, fixo a pena definitivamente
em 05 (cinco) meses de detenção. Art. 1229, § 9º do CP - fato do dia
26/02/2016: 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. 92/94, que o réu é primário. No concernente à conduta
social, não há maiores elementos, de forma que deixo de valorá-la.
Quanto à personalidade, nada há nos autos para valorá-las. Pelo que se
depreende dos autos o motivo do delito não o favorece, pois decorreu
por razões de somenos importância. 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 se pode afirmar que o
comportamento da vítima tenha contribuído para a conduta delituosa.
Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-
base em 07 (sete) meses de detenção. Sem atenuantes, uma vez que o
réu não confessou a autoria do fato, mencionando que a lesão dela teria
ocorrido acidentalmente, de modo que fixo a pena em 07 (sete) meses
de detenção. E, não havendo causa de diminuição ou de aumento de
pena a ser considerada, fixo a pena definitivamente em 07 (sete) meses
de detenção. Art. 150 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. 92/94, que o réu é primário. No concernente

à conduta social, não há maiores elementos, de forma que deixo de
valorá-la. Quanto à personalidade, nada há nos autos para valorá-las.
Pelo que se depreende dos autos o motivo do delito não o favorece, pois
decorreu por razões de somenos importância. 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 se pode
afirmar que o comportamento da vítima tenha contribuído para a conduta
delituosa. Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas,
fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. Presente a atenuante
da confissão e a agravante previstas no art. 61, incisos II, alínea "f", do
CP, crime praticado contra mulher, em sede de violência doméstica) de
modo que uma compensa a outra, e fixo a pena em 02 (dois) meses de
detenção. E, não havendo causa de diminuição ou de aumento de pena
a ser considerada, fixo a pena definitivamente em 02 (dois) meses de
detenção. 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. 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 29/02/2016,
permanecendo preso até o dia 09/06/2016. Portanto, o tempo de prisão
provisória cumprida foi de 03 (três) meses e 10 (dez) dias. Procedida à
detração da pena de detenção fixada, verifica-se que o réu ainda deverá
cumprir uma pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. O
regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, considerando a
quantidade de pena aplicada e a primariedade, conforme 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, desde que cumpra as condições, previstas no
art. 78 § 2º  de: 1) proibição de frequentar bares e outros locais onde
haja consumo de bebidas alcoólicas; 2) proibição de ausentar-se da
comarca, por mais de quinze dias, sem autorização do juiz;  3)
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, bimestral, para informar e
justificar suas atividades, sob pena de revogação do benefício em caso
de descumprimento (art. 81, CP). Deixo de decretar a prisão do réu, em
razão da pena aplicada, do regime de cumprimento, e por ter aguardado
o julgamento em liberdade. 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. Após as devidas
comunicações, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Sem
custas, vez que, pela hipossuficiência financeira foi assistido pela
Defensoria Pública. Intime-se a vítima (art. 21 da lei 11.340/2006).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista, 09 de janeiro
de 2017. Sissi Marlene Dietrich Schwantes - Juíza de Direito auxiliando
no Juizado de Violência Doméstica
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
085 - 0011722-34.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.011722-8
Indiciado: P.S.C.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDA PAULO
SOUSA COELHO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de que trata
estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro de 2016. MARIA
APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

086 - 0015048-02.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.015048-4
Indiciado: F.G.A.M.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
FRANCISCO GILDERLAN ALVES MARTINS pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no
art. 147 do CP, de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com
as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria
n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro
de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.
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087 - 0015065-38.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.015065-8
Indiciado: O.J.P.J.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
OTTILES DE JESUS PEDROLO JUNIOR pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no
art. 147 do CP, de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com
as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria
n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro
de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

088 - 0006058-85.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.006058-2
Indiciado: H.N.O.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
HAROLDO NATIVIDADE DE OLIVEIRA pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no
art. 147 do CP, de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com
as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria
n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro
de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

089 - 0007133-62.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007133-2
Indiciado: A.N.F.V.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANTONIO NIVALDO FROTA VIEIRA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal quanto à contravenção penal descrita no
art. 21 da LCP. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro de 2016. MARIA
APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

090 - 0008525-37.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.008525-8
Indiciado: M.C.V.J.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MARIO CONCEIÇÃO VIEIRA JUNIOR pela ocorrênc ia da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no
art. 147 do CP, e à contravenção penal descrita no art. 21 da LCP.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro de 2016. MARIA
APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

091 - 0008554-87.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.008554-8
Indiciado: H.L.B.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
HARLISSON LIMA BISPO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de
que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e
baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-
CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

092 - 0009003-45.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.009003-5
Indiciado: F.S.P.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
FERNANDO DA SILVA PINTO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao crime de violação de domicílio
descrito no art. 150 do CP, bem como pela ocorrência da DECADÊNCIA
do direito de queixa-crime quanto ao crime de dano descrito no art. 163,
do CP. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se. Boa Vista-RR,12 de dezembro de 2016. MARIA
APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

093 - 0009030-28.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.009030-8
Indiciado: M.A.P.F.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MARCOS ANTONIO PINHEIRO FERREIRA pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no
art. 147 do CP, de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com
as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria
n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro
de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

094 - 0001301-14.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.001301-8
Indiciado: V.J.V.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
VIVALDO DE JESUS VIEIRA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de
que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e
baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-
CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

095 - 0001419-87.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.001419-8
Indiciado: R.R.S.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
REGIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no
art. 147 do CP, de que trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com
as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria
n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 12 de dezembro
de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

096 - 0017717-23.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017717-5
Indiciado: J.S.Q.
 Final de Sentença Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JADSON SIQUEIRA QUARESMA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao crime descrito no art. 147 do CP, e
à contravenção penal descrita no art. 21 da LCP. ARQUIVEM-SE os
autos, com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto
na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 07 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
097 - 0016337-33.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.016337-8
Réu: José Clebio Genuino do Nascimento

Final da Sentença: Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a
falta de elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com
base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo
PARCIALMENTE procedente a ação cautelar, no que confirmO as
medidas protet ivas de urgência l iminarmente concedidas,
EXCETUANDO-SE, tão somente, A MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE
ALIMENTOS PROVISÓRIOS, QUE A REVOGO, ante a incompetência
material deste Juízo para o tratamento das questões adstritas ao direito
de família, na forma alhures escandida, ficando as demais medidas
protetivas ora confirmadas vigorando até ulterior decisão ou declaração
de extinção da punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos
do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito do
requerido discutir as questões cíveis na via ordinária. Havendo direito de
visitas relativo a(os) filho(os) menor(es) pendente de solução, determino
que pessoa de confiança das partes deverá retirar/devolver a(s)
criança(s) da casa da requerente para entregar/receber ao/do requerido,
mantendo-se a distância mínima na decisão liminar determinada, até a
solução da questão por juízo competente, que deverão as partes buscar,
através de ação apropriada, onde deverão, ainda, ser regulamentadas
as demais questões cíveis pendentes (separação, partilha de bens,
alimentos, etc.), acaso não regulamentados, buscando-se, se
necessário, auxílio da Defensoria Pública, com a brevidade necessária
ao caso. Por fim, advirto as partes para o cumprimento integral das

Boa Vista, 11 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5896 41/83



determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e até revogação das
medidas, em dando causa à sua quebra a requerente, ou aplicação de
medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando
causa ao seu descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da
Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do CPPP), sem prejuízo da aplicação
de outras sanções cabíveis, ficando a requerente notificada de que
deverá acionar a Polícia e registrar eventuais novas investidas do
requerido, imediatamente. Concedo o benefício da assistência judiciária
gratuita, dando-se as custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-
se à delegacia de origem especializada (DEAM), encaminhando cópia
desta sentença, para juntada aos correspondentes autos do Inquérito
Policial; conclusão das investigações, nos termos do Enunciado
FONAVID N.º 20, e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei. Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo, bem como digitalizem-se a decisão,
esta sentença e os respectivos expedientes de intimação do requerido,
mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente
identificado, até o deslinde final do correspondente procedimento
criminal. Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato presencial,
em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco)
dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os correspondentes
atos, atentando-se ser o requerido via edital, bem como quanto aos
dados mais atuais indicados nos autos quanto à requerente, antes,
confirmando-os. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública em assistência a ambas as partes. Após o trânsito em julgado,
certifique-se e arquivem-se os presentes autos, com as anotações e
baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 13
de dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito
Titular
Nenhum advogado cadastrado.

098 - 0000584-02.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.000584-0
Réu: Geane Jose Conceiçao Mendes

Despacho: Intime-se a requerida por EDITAL, após o prazo editalício,
arquivem-se estes autos, dando baixa na distribuição. Boa Vista/RR,
09/01/17. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito -
respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

099 - 0004880-67.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004880-8
Réu: Jose Averaldo Cunha de Araujo Feitosa

Despacho: Tente-se nova intimação da vítima, porém em horário noturno
e final de semana. Boa Vista/RR, 09/01/17. Sissi Marlene Dietrich
Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

100 - 0008359-68.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008359-9
Réu: Luiz Fernando da Silva

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a superveniência de ausência do
interesse PROCESSUAL de agir da requerente, na forma alhures
escandida, DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente
procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA liminarmente deferidas e declaro extinto o procedimento,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com
efeito, JULGO PREJUDICADO o pedido de oitiva da requerente
formulado pela Defensoria Pública, nestes autos, podendo, todavia,
haver designação, oportunamente, se o caso, no correspondente feito
criminal, para o qual se presta, mesmo, o ato aventado, nos termos do
art. 16 da Lei n.º 11.340/2006. Sem custas. Oficie-se à delegacia
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta decisão, para juntada
aos correspondentes autos de inquérito policial; conclusão das
investigações, em face do entendimento lançado na ADIN n.°4424 (STF;
DOU de 17/02/2012; Publicação da Decisão Final, Acórdão, DJ
01.08.2014), pois que o caso trata de lesão corporal, fazendo-se a
remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de lei. Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-os.
Cientifique-se a Defensoria Pública em assistência à requerente, bem
como o Ministério Público. Transitada em julgado a sentença, certifique-
se, e arquivem-se os presentes autos, com as baixas e comunicações
devidas. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 13 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

101 - 0009266-43.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009266-5

Réu: Andre Ewerton Batista Herculano

Final da Sentença: Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a
falta de elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com
base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo
PARCIALMENTE procedente a ação cautelar, restando confirmadas as
medidas protet ivas de urgência l iminarmente concedidas,
EXCETUANDO-SE, tão somente, de outra parte, A medida Restritiva de
visitação AO FilhO MENOR das partes, que A REVOGO, ante as
considerações constantes do relatório técnico psicológico apresentado
pela Equipe Multidisciplinar do Juízo, nos termos dos arts. 22, IV, e 30
da Lei n.º 11.340/2006, ficando as medidas ora confirmadas vigorando
até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação
Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir direitos que entender
cabíveis na via ordinária. Havendo direito de visitas relativo a(os)
filho(os) menor(es) pendente de solução, determino que pessoa de
confiança das partes deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da
requerente para entregar/receber ao/do requerido, mantendo-se a
distância mínima na decisão liminar determinada, até a solução da
questão por juízo competente, que deverão as partes buscar, através de
ação apropriada, onde deverão, ainda, ser regulamentadas as demais
questões cíveis pendentes (separação, partilha de bens, alimentos, etc.),
acaso não regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da
Defensoria Pública, com a brevidade necessária ao caso. Advirto as
partes para o cumprimento integral das determinações constantes da
decisão liminar proferida, nos termos ora reformados/mantidos, sob pena
de perda de sua eficácia, e até revogação das medidas, em dando
causa à sua quebra a requerente, ou aplicação de medida cautelar mais
gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando causa ao seu
descumprimento o requerido, sem pprejuízo de outras sanções cabíveis
ao caso, ficando a requerente notificada de que deverá acionar a Polícia
e registrar eventuais novas investidas do requerido, imediatamente. Sem
custas. Oficie-se à delegacia de origem especializada (DEAM),
encaminhando cópia desta sentença, para juntada aos correspondentes
autos do Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa
daquele caderno ao juízo, nos termos de lei. Junte-se cópia da presente
sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no
juízo, e se digitalizem a decisão liminar e esta sentença, bem como seus
respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em
Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o
deslinde final do correspondente procedimento criminal. Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-os.
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, esta
unicamente na assistência da vítima de violência doméstica atuante no
juízo. Decorrido o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os
presentes autos, com as anotações e baixas devidas. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 13 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

102 - 0009673-49.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009673-2
Réu: André Soares dos Santos

Final da Sentença: Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos,
REJEITO AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE
REQUISITOS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO LIMINAR DAS
MEDIDAS PROTETIVAS, arguidas em contraposição ao pleito, bem
como, em consonância com a manifestação do Ministério Público
Estadual atuante no Juízo, ante a falta de elementos que levem à
modificação do entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490,
ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS
pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo parcialmente procedente a
ação cautelar, restando confirmadas as medidas protetivas de urgência
liminarmente concedidas, excetuando-se, de outra parte, tão somente, a
medida restritiva de uso/porte de arma de fogo, que a revogo, ante as
justificativas apresentadas pelo requerido em Juízo, que é Agente da
Polícia Civil, consoante consignado em Termo de audiência realizada,
ficando as medidas protetivas ora confirmadas vigentes até posterior
decisão que a revogue, em procedimento criminal correspondente, ou
em outro, conexo, ou que venha, oportunamente, a ser distribuído em
dependência a este. Havendo direitos relativos a(os) filho(os) menor(es)
pendentes de regulamentação, determino que as partes busquem,
oportunamente, a solução definitiva, em sede e em ação apropriadas,
recorrendo-se à Defensoria Pública e ao Juizado da Infância, se
necessário. Advirto as partes para o cumprimento integral das
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
reformados/mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e até
revogação das medidas, em dando causa à sua quebra a requerente, ou
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aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva,
e nova suspensão da posse/porte de arma de fogo, cumulada com
outros consectários legais, em dando causa ao seu descumprimento o
requerido, sem prejuízo, ainda, de outras sanções cabíveis ao caso,
ficando a requerente notificada de que deverá acionar a Polícia e
registrar eventuais novaas investidas do requerido, imediatamente. Em
atenção ao princípio constitucional do acesso à justiça e da boa-fé
processual, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao
requerido, dando-se as custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
Oficie-se à delegacia de origem especializada (DEAM), encaminhando
cópia desta sentença, para juntada aos correspondentes autos do
Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei, bem como se encaminhe cópia da
presente decisão à CORREGEPOL, dando ciência da revogação da
medida de restrição de uso/porte de arma ao agressor, nos termos deste
ato, para os registros funcionais pertinentes. Junte-se cópia da presente
sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no
juízo, e digitalizem-se a decisão liminar e esta sentença, bem como seus
respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em
Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até ulterior
determinação. Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato
presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até
05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados nos autos, antes, confirmando-os. Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública, esta na assistência da requerente, bem
como o patrono do requerido, este via DJE. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 07 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Deusdedith Ferreira Araújo

103 - 0015718-69.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.015718-7
Réu: Olavo Ferreira de Almeida e outros.

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à
modificação do entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490,
ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS
pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo PaRCIALMENtE Procedente
a ação cautelar, no que confirmO as medidas protetivas de urgência
liminarmente concedidas EM DESFAVOR DO REQUERIDO/OFENSOR
OLAVO FERREIRA DE ALMEIDA, bem como, de outra parte, ante a
fa l ta  de  in te resse  de  ag i r  da  requeren te  QUANTO AO
REQUERIDO/OFENSOR CLYNTON DOS SANTOS FERREIRA,
DECLARO a superveniente PERDA DE OBJTETO do procedimento, no
que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS, relativamente a este
aplicadas, ficando mantidas as demais, ao primeiro agressor aplicadas,
que perdurarão até ulterior decisão ou declaração de extinção da
punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito
Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir
as questões cíveis na via ordinária. Por fim, advirto as partes para o
cumprimento integral das determinações constantes da decisão liminar
proferida, nos termos ora mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e
até revogação das medidas, em dando causa à sua quebra a
requerente, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive
prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
nos termos de lei (art. 20 da Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do
CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, ficando a
requerente notificada de que deverá acionar a Polícia e registrar
eventuais novas investidas do requerido, imediatamente. Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as custas nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia especializada de
origem (DEAM) encaminhando cópias desta sentença e do Termo de fl.
76, para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial;
conclusão das investigações e remessa ao juízo daquele caderno, nos
termos de lei. Junte-se cópiia deste ato nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo; digitalizem-se a decisão liminar e esta
sentença, bem como seus respectivos expedientes de intimação,
relativamente ao requerido Olavo, mantendo-os em Secretaria, em
arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal. Intimem-se as partes,
primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC,
parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se
necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto aos
dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-os.
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, na assistência
da vítima de violência doméstica e de ambos os agressores. Após o
trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as
anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista/RR, 13 de dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY -
Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

104 - 0019235-82.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019235-8
Réu: Francisco Andre Andrade

Despacho: Intime-se a vítima por EDITAL, após o prazo editalício,
arquivem-se estes autos, dando baixa na distribuição. Boa Vista/RR,
09/01/17. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito -
respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

105 - 0003497-20.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003497-0
Réu: Alcemir da Silva Magalhães

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a superveniência de ausência do
interesse PROCESSUAL (DE AGIR) da requerente, na forma alhures
escandida, DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente
procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA liminarmente deferidas e declaro extinto o procedimento,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Sem
custas. Considerando que é ônus da parte interessada atualizar seu
endereço, e não tendo a requerente informado novos/atuais dados de
seu paradeiro mas, não obstante a isso, não tendo o presente ato lhe
impingido obrigações, e, por fim, não havendo previsão de intimação
editalícia da vítima na lei de sua proteção, dou por prejudicada sua
intimação quanto ao presente ato. Oficie-se à delegacia especializada de
origem (DEAM), encaminhando cópia da presente decisão, para juntada
aos correspondentes autos do inquérito policial, acaso instaurado;
conclusão das investigações e remessa do referido caderno ao juízo,
nos termos de lei. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública em assistência à vítima de violência doméstica, unicamente.
Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e arquivem-se os
presentes autos, com as baixas e comunicações devidas, observada a
Portaria n.º 112/2010-CGJ. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa
Vista/RR, 07 de dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza
de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

106 - 0004530-45.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004530-7
Réu: Francisco Miguel da Silva Araújo

Final da Sentença: Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a
falta de elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com
base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo
PARCIALMENTE procedente a ação cautelar, no que CONFIRMO as
medidas protetivas de urgência liminarmente concedidas, bem como, de
outra parte, mantenho INDEFERIDOS OS DEMAIS PLEITOS, adstritos
ao direito de família, ante a ausência de elementos para análise das
questões cíveis de fundo, na presente via cautelar de medida protetiva,
ficando as medidas protetivas ora confirmadas vigorando até ulterior
decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser proferida nos
correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem
prejuízo do direito do requerido discutir as questões cíveis na via
ordinária. Havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es)
pendente de solução, determino que pessoa de confiança das partes
deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente para
entregar/receber ao/do requerido, mantendo-se a distância mínima na
decisão liminar determinada, até a solução da questão por juízo
competente, que deverão as partes buscar, através de ação apropriada,
onde deverão, ainda, ser regulamentadas as demais questões cíveis
pendentes (separação, partilha de bens, alimentos, etc.), acaso não
regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública, com a brevidade necessária ao caso. Advirto as partes para o
cumprimento integral das determinações constantes da decisão liminar
proferida, nos termos ora reformados/mantidos, sob pena de perda de
sua eficácia, e até revogação das medidas, em dando causa à sua
quebra a requerente, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa,
inclusive prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o
requerido, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso, ficando a
requerente notificada de quee deverá acionar a Polícia e registrar
eventuais novas investidas do requerido, imediatamente. Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as custas nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia de origem
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, e do Termo
de Declaração da vítima, ulteriormente apresentado (contendo
representação criminal), para juntada aos correspondentes autos do
Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei. Junte-se cópia da presente
sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no
juízo, bem como se digitalizem a decisão, esta sentença e os
respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em
Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o

Boa Vista, 11 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5896 43/83



deslinde final do correspondente procedimento criminal. Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se ser o
requerido via edital, bem como aos dados mais atuais indicados nos
autos quanto à requerente, antes, confirmando-os. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública em assistência a ambas as
partes. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os
presentes autos, com as anotações e baixas devidas. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 13 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

107 - 0006415-94.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006415-9
Réu: Leandro de Oliveira Perez

Final da Sentença: Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a
falta de elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com
base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo
PARCIALMENTE procedente a ação cautelar, restando confirmadas as
medidas protetivas de urgência liminarmente concedidas, excetuando-
se, de outra parte, TÃO SOMENTE, A MEDIDA SUSPENSIVA DE
VISITAÇÃO aos filhos MENORES em comum, QUE A REVOGO, nos
termos dos arts. 22, IV e 30, da Lei N.º 11.340/2006, contrariamente,
bem como, ainda de outra parte, MANTENHO O INDEFERIMENTO
DOS DEMAIS PLEITOS nesta sede apresentados, na forma da decisão
liminar proferida, ficando as medidas ora confirmadas vigorando até
ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação
Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na
via ordinária. Havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es)
pendente de solução, determino que pessoa de confiança das partes
deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente, em caso
de visitação do requerido, mantendo-se a distância mínima determinada,
devendo qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e das
demais questões pendentes, através de ação apropriada (tais como
separação, partilha de bens, guarda, regime de visitação, alimentos,
etc.), se ainda não regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio
da Defensoria Pública, tudo com a urgência necessária ao caso. Advirto
as partes para o cumprimento integral das determinações constantes da
decisão liminar proferida, nos termos ora reformados/mantidos, sob pena
de perda de sua eficácia, e até revogação das medidas, em dando
causa à sua quebra a requerente, ou aplicação de medida cautelar mais
gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando causa ao seu
descumprimento o requerido, sem prejuízo dee outras sanções cabíveis
ao caso, ficando a requerente notificada de que deverá acionar a Polícia
e registrar eventuais novas investidas do requerido, imediatamente.
Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as
custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia de
origem especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença,
para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão
das investigações e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei. Junte-se ulterior certidão promovida aos autos, por pessoal técnico
de apoio do Juízo, anexada à contracapa do feito, bem como se junte
cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo; digitalizem-se a decisão liminar e esta
sentença, e seus expedientes quanto às respectivas intimaçções do
requerido, mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico,
devidamente identificado, até o deslinde final do correspondente
procedimento criminal. Intimem-se as partes, primeiramente tentando o
ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de
até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados nos autos, antes, confirmando-os. Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública, na assistência de ambas as partes.
Cientifique-se o Ministério Público bem como a Defensoria Pública na
assistência de ambas as partes. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 07 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

108 - 0006432-33.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006432-4
Réu: Ednaldo de Jesus

Despacho: Intimem-se as partes por EDITAL, após o prazo editalício,
arquivem-se estes autos, dando baixa na distribuição. Boa Vista/RR,
09/01/17. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito -
respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

109 - 0007309-70.2016.8.23.0010

Nº antigo: 0010.16.007309-3
Réu: Macelo Araújo Magalhães

Despacho: Tendo em vista certidões de fls. 35 e 38, abra-se vista ao MP
para manifestação. Boa Vista/RR, 09/01/17. Sissi Marlene Dietrich
Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

110 - 0007517-54.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007517-1
Réu: Gilton da Silva Lopes

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à
modificação do entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490,
ambos do CPC, ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS
FORMULADOS pela vítima/requerente, no que JULGO PROCEDENTE
A AÇÃO CAUTELAR, e CONFIRMO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA liminarmente concedidas, que perdurarão até ulterior
decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser proferida nos
correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem
prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na via
ordinár ia.  ADVIRTO AMBAS AS PARTES a cumpri rem as
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
confirmados, integralmente, sob pena de revogação da cautela, em
dando causa à sua quebra a requerente, devendo esta colaborar para
sua efetividade, não criando embaraços ou situações que culminem em
novos conflitos, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive
prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
nos termos de lei (art. 20 da Lei n.° 11.340/2006. cc art. 313. III. do
CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. Sem
custas. Oficie-se à delegacia de origem especializada (DEAM),
encaminhando cópia desta sentença, para juntada aos correspondentes
autos do Inquérito Policial; conclusão das investigações, nos termos do
Enunciado FONAVID N.º 20, e remessa daquele caderno ao juízo, nos
termos de lei. Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome
das partes, eventualmente em curso no juízo e se digitalizem a decisão,
esta sentença e os respectivos expedientes de intimação do requerido,
mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente
identificado, até o deslinde final do correspondente procedimento
criminal. Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato presencial,
em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco)
dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os correspondentes
attos, atentando-se quanto aos dados mais atuais indicados nos autos,
antes, confirmando-os. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública, sendo esta unicamente na assistência da vítima de violência
doméstica atuante no juízo. Após o trânsito em julgado, certifique-se e
arquivem-se os presentes autos, com as anotações e baixas devidas.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 13 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

111 - 0011770-85.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011770-0
Autor: Eurismar Pereira de Albuquerque

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à
modificação do entendimento inicial, com base no art. 269, I, e 459,
ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE o pedido formulado pela
requerente e, nesta parte, julgo PARCIALMENTE procedente a ação
cautelar, restando confirmadas as medidas protetivas de urgência
liminarmente concedidas, bem como, de outra parte, JULGO
PREJUDICADO o pleito de afastamento do requerido do lar, ante as
informações consignadas nos autos de que as partes não mais mantêm
convivência em lar em comum, ficando as medidas ora confirmadas
vigorando até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade,
a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da
Ação Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir direitos que
entender cabíveis na via ordinária. Advirto as partes para o cumprimento
integral das determinações constantes da decisão liminar proferida, nos
termos ora mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e até
revogação das medidas, em dando causa à sua quebra a requerente, ou
aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva,
em dando causa ao seu descumprimento o requerido, nos termos de lei
(art. 20 da Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do CPP), sem prejuízo da
aplicação de outras sanções cabíveis. Concedo o benefício da
assistência judiciária gratuita, dando-se as custas nos termos do art. 98,
§ 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia de origem especializada (DEAM),
encaminhando cópia desta sentença, para juntada aos correspondentes
autos do Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa
daquele caderno ao juízo, nos termos de lei. Junte-se cópia da presente
sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no
juízo, e digitalizem-se a decisão liminar e esta sentença, bem como seus
respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em
Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até ulterior
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determinação. Intiimem-se as partes, primeiramente tentando o ato
presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até
05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados (fls. 17 e 25), antes, confirmando-os. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública, esta na assistência de ambas
as partes. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes
autos, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-
se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 07 de dezembro de 2016. MARIA
APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

112 - 0011771-70.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011771-8
Autor: Rarys Rogeres Rodrigues Souza

Despacho: Tendo em vista certidões de fls. 30 e 32, abra-se vista ao MP
para manifestação. Boa Vista/RR, 09/01/17. Sissi Marlene Dietrich
Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

113 - 0011798-53.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011798-1
Réu: Jocelino Clarindo da Silva

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a superveniência de ausência do
interesse PROCESSUAL (DE AGIR), da requerente, na forma alhures
escandida, DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente
procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA liminarmente deferidas e declaro extinto o procedimento,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com
efeito, JULGO PREJUDICADO o pedido de oitiva da requerente
formulado pela Defensoria Pública, nestes autos, podendo, todavia,
haver designação, oportunamente, no correspondente feito criminal,
para o qual se presta, mesmo, o ato aventado, nos termos do art. 16 da
Lei n.º 11.340/2006. Sem custas. Oficie-se à delegacia de origem
especializada - DEAM - solicitando a remessa ao juízo dos
correspondentes autos de inquérito policial, acaso instaurado, no estado.
Com a chegada do caderno, e nesse, juntem-se cópias desta sentença e
da referida ulterior manifestação de vontade da requerente (fl. 31), e se
abra vista do referido feito ao Ministério Público para as aduções quanto
ao procedimento criminal.  Int ime-se somente a requerente,
primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC,
parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se
necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto aos
dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-os.
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, na assistência
de ambas as partes. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública em assistência à vítima de violência doméstica. Transitada em
julgado a sentença, certifique-se, e arquivem-se os presentes autos, com
as baixas e comunicações devidas. Publique-se. Registre-se. Cumpra-
se. Boa Vista/RR, 07 de dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY
- Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

114 - 0012422-05.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012422-7
Réu: Gildeone Pereira dos Reis
 FINAL DE SENTENÇA Pelo exposto, em consonância com a
manifestação do Ministério Público atuante no juízo, ante a falta de
elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com base
no art. 269, I, e 459, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE o pedido
formulado pela requerente e, nesta parte, julgo PARCIALMENTE
procedente a ação cautelar, restando confirmadas as medidas protetivas
de urgência liminarmente concedidas, excetuando-se, tão somente, a
medida restritiva de visitação a filho menor em comum, que a revogo,
nos termos dos arts. 22, IV e 30, da Lei N.º 11.340/2006, contrariamente,
bem como, de outra parte, JULGO PREJUDICADO o pleito de
afastamento do requerido do lar, ante as informações consignadas nos
autos de que as partes não mais mantêm convivência em lar em comum,
ficando as medidas ora confirmadas vigorando 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 direitos que entender cabíveis na
via ordinária. Havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es)
pendente de solução, determino que pessoa de confiança das partes
deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente, em caso
de visitação do requerido, mantendo-se a distância mínima determinada,
devendo qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e das
demais questões pendentes, através de ação apropriada (tais como
separação, partilha de bens, guarda, regime de visitação, alimentos,
etc.), se ainda não regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio
da Defensoria Pública, tudo com a urgência necessária ao caso. Advirto
as partes para o cumprimento integral das determinações constantes da
decisão liminar proferida, nos termos ora mantidos, sob pena de perda

de sua eficácia, e até revogação das medidas, em dando causa à sua
quebra a requerente, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa,
inclusive prisão preventiva, em  dando causa ao seu descumprimento o
requerido, nos termos de lei (art. 20 da Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313,
III, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis,
ficando a requerente notificada de que deverá acionar a Polícia e
registrar eventuais novas investidas do requerido, imediatamente.
Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as
custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia de
origem especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença,
para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão
das investigações e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei. Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo; digitalizem-se a decisão liminar e esta
sentença, e seus expedientes quanto às respectivas intimações do
requerido, mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico,
devidamente identificado, até o deslinde final do correspondente
procedimento criminal. Intimem-se as partes, primeiramente tentando o
ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de
até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados nos autos, antes, confirmando-os. Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública, na assistência de ambas as partes.
Cientifique-se o Ministério Público bem como a Defensoria Pública na
assistência de ambas as partes. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 07 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

115 - 0014111-84.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014111-4
Réu: Karollainy Silva e Silva e outros.

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à
modificação do entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490,
ambos do CPC, ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS
FORMULADOS pela vítima/requerente, no que julgo Procedente a ação
cautelar, restando confirmadas as medidas protetivas de urgência
liminarmente concedidas, que 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 as questões cíveis na via
ordinária. Por fim, advirto as partes para o cumprimento integral das
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e até revogação das
medidas, em dando causa à sua quebra a requerente, ou aplicação de
medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando
causa ao seu descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da
Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do CPP), sem prejuízo da aplicação
de outras sanções cabíveis, ficando a requerente notificada de que
deverá acionar a Polícia e registrar eventuais novas investidas do
requerido, imediatamente. Sem custas. Oficie-se à delegacia
especializada de origem (DEAM) encaminhando cópia desta sentença,
para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão
das investigações e remessa ao juízo daquele caderno, nos termos de
lei. Junte-se cópia deste ato nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo; digitalizem-se a decisão liminar e esta
sentença, bem como seus respectivos expedientes de intimação do
requerido, mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico,
devidamente identificado, até o deslinde final do correspondente
procedimento criminal. Intimem-se as partes, primeiramente tentando o
ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de
até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, exppedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados nos autos, antes, confirmando-os. Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública, na assistência da vítima de violência
doméstica. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes
autos, com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-
se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 13 de dezembro de 2016. MARIA
APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

116 - 0014114-39.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014114-8
Réu: Valdeison Santos Silva

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à
modificação do entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490,
ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS
pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo parcialmente procedente a
ação cautelar, no que CONFIRMO as medidas protetivas de urgência
l iminarmente concedidas, e,  de outra parte,  MANTENO O
INDEFERIMENTO do pedido de concessão de alimentos provisórios ou
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provisionais, ante a ausência de elementos (de plano não
demonstrados) e inadequação da via eleita (visando dilação probatória)
para trato aprofundado das questões cíveis adstritas ao direito de
família, subjacentes ao conflito, ficando as medidas protetivas ora
confirmadas mantidas, até ulterior decisão ou declaração de extinção da
punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito
Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir
às questões cíveis na via ordinária. Com efeito, havendo direito de
visitas relativo a(os) filho(os) menor(es) pendente de revisão, determino
que pessoa de confiança das partes deverá retirar/devolver a(s)
criança(s) da casa da requerente para entregar/receber ao/do requerido,
mantendo-se a distância mínima na decisão liminar determinada, até a
solução da questão por juízo competente, que deverão as partes buscar
logo rever os acordos firmados, através de ação apropriada, devendo,
ainda, ser regulamentadas as demais questões cíveis pendentes
(separação, part i lha de bens, al imentos,  etc.) ,  acaso não
regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública, tudo com a brevidade necessária ao caso. ADVIRTO AMBAS
AS PARTES a cumprirem as determinações constantes da decisão
liminar proferida, nos termos ora confirmados, integralmente, sob pena
de revogação da cautela, em dando causa à sua quebra a requerente,
devendo esta colaborar para sua efetividade, não criando embaraços ou
situações que culminem em novos conflitos, ou aplicação de  medida
cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando causa ao
seu descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da Lei n.°
11.340/2006. cc art. 313. III. do CPP), sem prejuízo da aplicação de
outras sanções cabíveis. Em atenção ao princípio constitucional do
acesso à justiça e da boa-fé processual, concedo o benefício da
assistência judiciária gratuita ao requerido, dando-se as custas nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia de origem
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, para
juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão das
investigações e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de lei,
bem como se encaminhem cópias dos expedientes de fls. 04/11-v; da
decisão liminar; do relatório do estudo de caso e desta sentença ao
Juizado da Infância e da Juventude, para ciência e adoção de medidas
que entender pertinentes ao caso, ante os relatos de situações a que os
filhos menores das partes estão expostos, sinalizando suposto contexto
de vulnerabilidade/risco social/psicológico à criança e ao adolescente.
Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo, e digitalizem-se a decisão liminar e
esta sentença, bem como seus respectivos expedientes de intimação do
requerido, mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico,
devidamente identificado, até ulterior determinação. Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados, antes, confirmando-os. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública, esta na assistência da
requerente, bem como o patrono do requerido, este via DJE. Após o
trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as
anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista/RR, 07 de dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY -
Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Joanas Eduardo Coletto Trachynski

117 - 0014126-53.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014126-2
Réu: Erivam Lopes da Silveira

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à
modificação do entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490,
ambos do CPC, ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS
FORMULADOS pela vítima/requerente, no que julgo Procedente a ação
cautelar, restando confirmadas as medidas protetivas de urgência
liminarmente concedidas, que 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 as questões cíveis na via
ordinária. Advirto as partes para o cumprimento integral das
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e até revogação das
medidas, em dando causa à sua quebra a requerente, ou aplicação de
medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando
causa ao seu descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da
Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do CPP), sem prejuízo da aplicação
de outras sanções cabíveis. Concedo o benefício da assistência
judiciária gratuita, dando-se as custas nos termos do art. 98, § 3º, do
CPC. Por fim, advirto as partes para o cumprimento integral das
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e até revogação das
medidas, em dando causa à sua quebra a requerente, ou aplicação de
medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando
causa ao seu descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da

Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do CPP), sem prejuízo da aplicação
de outras sanções cabíveis, fiando a requerente notificada de que
deverá acionar a Polícia e registrar eventuais novas investidas do
requerido, imediatamente. Sem custas. Oficie-se à delegacia
especializada de origem (DEAM) encaminhando cópia desta sentença,
para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial;
coonclusão das investigações e remessa ao juízo daquele caderno, nos
termos de lei. Junte-se cópia deste ato nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo. Intimem-se as partes, atentando-se
quanto aos dados mais atuais indicados nos autos, realizando-se,
todavia, as diligências de contato telefônico para confirmá-los, antes de
se expedir os correspondentes atos, bem como para tentar o
chamamento para ciência pessoal em Secretaria, por prazo de até 05
(cinco) dias. Digitalizem-se a decisão liminar e esta sentença, bem como
seus respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os
em Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o
deslinde final do correspondente procedimento criminal. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta unicamente na
assistência da vítima de violência doméstica atuante no juízo. Após o
trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as
anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista/RR, 07 de novembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY -
Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

118 - 0014330-97.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014330-0
Réu: Raimundo Nogueira Chaves

Final da Sentença: Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a
falta de elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com
base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo
PARCIALMENTE procedente a ação cautelar, restando confirmadas as
medidas protetivas de urgência liminarmente concedidas, bem como, de
outra parte, mantenho INDEFERIDOS OS DEMAIS PLEITOS, adstritos à
seara cível e ao direito de família, ante a ausência de elementos para
análise das questões de fundo do conflito, na presente via cautelar de
medida protetiva, ficando as medidas protetivas ora confirmadas
vigorando até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade,
a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da
Ação Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir as questões
cíveis na via ordinária. Com efeito, ante a incompetência material deste
Juízo para julgamento das questões adstritas ao direito de família,
havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es) pendente de
solução, determino que pessoa de confiança das partes deverá
retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente, em caso de
visitação do requerido, mantendo-se a distância mínima determinada,
devendo qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e demais
questões pendentes, através de ação apropriada (tais como separação,
partilha de bens, guarda, regime de visitação, alimentos, etc.), se ainda
não regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública, tudo com a urgência necessária ao caso. Por fim, advirto as
partes para o cumprimento integral das determinações constantes da
decisão liminar proferida, nos termos ora mantidos, sob pena de perda
de sua eficácia, e até revogação das medidas, em dando causa à sua
quebra a requerente, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa,
inclusive prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o
rrequerido, nos termos de lei (art. 20 da Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313,
III, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis,
ficando a requerente notificada de que deverá acionar a Polícia e
registrar eventuais novas investidas do requerido, imediatamente.
Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as
custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia de
origem especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, e
do Termo de Declaração da vítima, ulteriormente apresentado (contendo
representação criminal), para juntada aos correspondentes autos do
Inquérito Policial; conclusão das investigações, nos termos do
Enunciado FONAVID N.º 20, e remessa daquele caderno ao juízo, nos
termos de lei. Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome
das partes, eventualmente em curso no juízo, bem como digitalizem-se a
decisão, esta sentença e os respectivos expedientes de intimação do
requerido, mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico,
devidamente identificado, até o deslinde final do correspondente
procedimento criminal. Intimem-se as partes, primeiramente tentando o
ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de
até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados nos autos, antes, confirmando-os. Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública, na assistência de ambas as partes.
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública em assistência
a ambas as partes. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-
se os presentes autos, com as anotações e baixas devidas. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 07 de dezembro de 2016.
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MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

119 - 0014740-58.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014740-0
Réu: Ronaldo Fiuza da Silverio

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à
modificação do entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490,
ambos do CPC, ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS
FORMULADOS pela vítima/requerente, no que julgo Procedente a ação
cautelar, restando confirmadas as medidas protetivas de urgência
liminarmente concedidas, que 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 as questões cíveis na via
ordinária. Com efeito, ante a incompetência material deste Juízo para
julgamento das questões adstritas ao direito de família, havendo direito
de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es) pendente de solução,
determino que pessoa de confiança das partes deverá retirar/devolver
a(s) criança(s) da casa da requerente, em caso de visitação do
requerido, mantendo-se a distância mínima determinada, devendo
qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e demais questões
pendentes, através de ação apropriada (tais como separação, partilha de
bens, guarda, regime de visitação, alimentos, etc.), se ainda não
regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública, tudo com a urgência necessária ao caso. Advirto as partes para
o cumprimento integral das determinações constantes da decisão liminar
proferida, nos termos ora mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e
até revogação das medidas, em dando causa à sua quebra a
requerente, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive
prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
nos termos de lei (art. 20 da Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do
CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, fiando a
requerente notificada de que deverá acionar a Polícia e registrar
eventuais novas investidas do requerido, imediatamente. Sem custas.
Oficie-se à delegacia especializada de origem (DEAMM) encaminhando
cópia desta sentença, para juntada aos correspondentes autos do
Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa ao juízo
daquele caderno, nos termos de lei. Junte-se cópia deste ato nos feitos
em nome das partes, eventualmente em curso no juízo, bem como se
digitalizem a decisão liminar e esta sentença, e os seus respectivos
expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em Secretaria, em
arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal. Intimem-se as partes,
primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC,
parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se
necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto aos
dados mais atuais indicados (fls. 17 e 25), antes, confirmando-os.
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, esta na
assistência de ambas as partes. Cientifique-se o Ministério Público e a
Defensoria Pública, sendo esta unicamente na assistência da vítima de
violência doméstica atuante no juízo. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 07 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

120 - 0014761-34.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014761-6
Réu: Caetano Olando da Silva

Final da Sentença: Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a
falta de elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com
base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo
PARCIALMENTE procedente a ação cautelar, no que CONFIRMO as
medidas protetivas de urgência liminarmente concedidas, excetuando-
se, de outra parte, tão somente A MEDIDA RESTRITIVA DE VISITAÇÃO
aos filhos MENORES em comum, QUE A REVOGO, nos termos dos
arts. 22, IV e 30, da Lei N.º 11.340/2006, contrariamente, bem como,
ainda de outra parte, MANTENHO O INDEFERIMENTO DOS DEMAIS
PLEITOS nesta sede apresentados, na forma da decisão liminar
proferida, ficando as medidas ora confirmadas vigorando até ulterior
decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser proferida nos
correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem
prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na via
ordinária. Havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es)
pendente de solução, determino que pessoa de confiança das partes
deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente para
entregar/receber ao/do requerido, mantendo-se a distância mínima na
decisão liminar determinada, até a solução da questão por juízo
competente, que deverão as partes buscar, através de ação apropriada,
onde deverão, ainda, ser regulamentadas as demais questões cíveis

pendentes (separação, partilha de bens, alimentos, etc.), acaso não
regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública, com a brevidade necessária ao caso. Advirto as partes para o
cumprimento integral das determinações constantes da decisão liminar
proferida, nos termos ora reformados/mantidos, sob pena de perda de
sua eficácia, e até revogação das medidas, em dando causa à sua
quebra a requerente, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa,
inclusive prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimmento o
requerido, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso, ficando a
requerente notificada de que deverá acionar a Polícia e registrar
eventuais novas investidas do requerido, imediatamente. Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as custas nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia de origem
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, e do Termo
de Declaração da vítima, ulteriormente apresentado (contendo
representação criminal), para juntada aos correspondentes autos do
Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei. Junte-se cópia da presente
sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no
juízo, e digitalizem-se a decisão liminar e esta sentença, bem como seus
respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em
Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o
deslinde final do correspondente procedimento criminal. Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-os.
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, na assistência
de ambas as partes. Após o trânsito em julgado, certifique-se e
arquivem-se os presentes autos, com as anotações e baixas devidas.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 13 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

121 - 0016297-80.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016297-9
Réu: Manoel de Souza

Final da Sentença: Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à
modificação do entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490,
ambos do CPC, ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS
FORMULADOS pela vítima/requerente, no que julgo Procedente a ação
cautelar, restando confirmadas as medidas protetivas de urgência
liminarmente concedidas, que 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 as questões cíveis na via
ordinária. Por fim, advirto as partes para o cumprimento integral das
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e até revogação das
medidas, em dando causa à sua quebra a requerente, ou aplicação de
medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando
causa ao seu descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da
Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do CPP), sem prejuízo da aplicação
de outras sanções cabíveis, fiando a requerente notificada de que
deverá acionar a Polícia e registrar eventuais novas investidas do
requerido, imediatamente. Sem custas. Oficie-se à delegacia
especializada de origem (DEAM) encaminhando cópia desta sentença,
para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão
das investigações e remessa ao juízo daquele caderno, nos termos de
lei. Junte-se cópia deste ato nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo, bem como se digitalizem a decisão
liminar e esta sentença, seus respectivos expedientes quanto à
intimação do requerido, mantendo-os em Secretaria, em arquivo
eletrônico, devidamente identif icado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal. Intimem-se as partes,
primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC,
parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se
necessárioo, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto aos
dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-os.
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, na assistência
da vítima de violência doméstica. Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
necessárias. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 13 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

122 - 0016320-26.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016320-9
Réu: Auzemir Silva dos Anjos

Final da Sentença: Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a
falta de elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com
base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS
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PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, julgo
PARCIALMENTE procedente a ação cautelar, restando confirmadas as
medidas protetivas de urgência liminarmente concedidas, bem como, de
outra parte, mantenho INDEFERIDOS OS DEMAIS PLEITOS, adstritos
ao direito de família, ante a ausência de elementos para análise das
questões cíveis de fundo, na presente via cautelar de medida protetiva,
ficando as medidas protetivas ora confirmadas vigorando até ulterior
decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser proferida nos
correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem
prejuízo do direito do requerido discutir as questões cíveis na via
ordinária. Com efeito, ante a incompetência material deste Juízo para
julgamento das questões adstritas ao direito de família, havendo direito
de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es) pendente de solução,
determino que pessoa de confiança das partes deverá retirar/devolver
a(s) criança(s) da casa da requerente, em caso de visitação do
requerido, mantendo-se a distância mínima determinada, devendo
qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e demais questões
pendentes, através de ação apropriada (tais como separação, partilha de
bens, guarda, regime de visitação, alimentos, etc.), se ainda não
regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública, tudo com a urgência necessária ao caso. Por fim, advirto as
partes para o cumprimento integral das determinações constantes da
decisão liminar proferida, nos termos ora mantidos, sob pena de perda
de sua eficácia, e até revogação das medidas, em dando causa à sua
quebra a requerente, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa,
inclusive prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o
requerido, nos termos  de lei (art. 20 da Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313,
III, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis,
ficando a requerente notificada de que deverá acionar a Polícia e
registrar eventuais novas investidas do requerido, imediatamente.
Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as
custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia de
origem especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, e
do Termo de Declaração da vítima, ulteriormente apresentado (contendo
representação criminal), para juntada aos correspondentes autos do
Inquérito Policial; conclusão das investigações e  remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei. Junte-se cópia da presente
sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no
juízo, bem como digitalizem-se a decisão, esta sentença e os
respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em
Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o
deslinde final do correspondente procedimento criminal. Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados, antes, confirmando-os. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública, na assistência de ambas as
partes. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública em
assistência a ambas as partes. Após o trânsito em julgado, certifique-se
e arquivem-se os presentes autos, com as anotações e baixas devidas.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 07 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

123 - 0016569-74.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016569-1
Réu: Pedro Mota de Souza

Despacho: Defiro o requerido pelo advogado do ofensor em petição de
fl. 72. Boa Vista/RR, 09/01/17. Sissi Marlene Dietrich Schwantes. Juíza
de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Advogados: Ronaldo Mauro Costa Paiva, Marcio da Silva Vidal, Rodrigo
Alves Paiva

Turma Recursal
Expediente de 02/01/2017

JUIZ(A) MEMBRO:
Ângelo Augusto Graça Mendes
Antonio Augusto Martins Neto
Bruno Fernando Alves Costa

Erick Cavalcanti Linhares Lima
Euclydes Calil Filho

Paulo Cézar Dias Menezes
JUIZ(A) 1ºSUPLENTE C/SORTEIO:

Claudio Roberto Barbosa de Araujo
PROMOTOR(A):

João Xavier Paixão
Luiz Antonio Araújo de Souza

Recurso Inominado

124 - 0017023-54.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017023-8
Recorrido: Município de Boa Vista
Recorrido: Venina Lima Duarte Pontes
DECISÃO(...)O Juízo da vara de Fazenda, por sua vez, deliberou o
cumprimento da decisão proferida do "EP 56" possivelmente a que se
refere ao agravo regimental.Delibero, dada a possível existência de
inúmeros lapsos cartórios, a certificação sobre a existência de autos
diversos que versem sobre a apelação que alude a decisão do
regimental e, havendo ou não (possivelmente eletrônicos), a imediata
remessa destes autos ao ilustre Desembargador Relator conforme sua
deliberação.Cumprimento imediato.Boa Vista (RR), 30 de novembro de
2016.Bruno Fernando Alves CostaJuiz de Direito ** AVERBADO **
Advogados: Timóteo Martins Nunes, Marcus Vinícius Moura Marques,
Edson Silva Santiago

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

JUIZ(A) TITULAR:
Parima Dias Veras

PROMOTOR(A):
Ademir Teles Menezes

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

Cumprimento de Sentença
125 - 0017619-43.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.017619-0
Executado: C.S.S.
Criança/adolescente: Criança/adolescente e outros.
PUBLICAÇÃO: Intime-se o autor para se manifestar nos autos e
requerer o que entender de direito, no prazo legal. Boa Vista/RR,
19.12.06, Parima Dias Veras. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e
Juventude.
Advogados: Marcus Vinícius Moura Marques, Claudio Souza da Silva
Júnior

Rest. Coisa Apreendida
126 - 0015668-09.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015668-2
Infrator: Criança/adolescente
Intime-se o autor, por meio de seu advogado, para se manifestar acerca
da eventual perda do objeto do presente feito, em 48 horas.
Advogado(a): Jules Rimet Grangeiro das Neves

1ª Vara da Infância
Expediente de 10/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Parima Dias Veras

PROMOTOR(A):
Ademir Teles Menezes

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

Apur Infr. Norm. Admin.
127 - 0007938-44.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007938-9
Autor: M.P.E.R.
Réu: A.C.S. e outros.
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Decisão: Vistos etc. Considerando que os representados, devidamente
citados por edital, permaneceram inertes, decreto suas revelias, sem os
efeitos do artigo 344 do CPC/15, com fulcro no artigo 345 do mesmo
codex. À DPE, na forma do parágrafo único do art. 72 do CPC/15.
P.R.I.C. Boa Vista/RR, 09 de janeiro de 2017. PEDRO MACHADO
GUEIROS. Juiz de Direito Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

128 - 0015653-40.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015653-4
Réu: P.H. e outros.

Sentença: (...) Pelo exposto, condeno a empresa ... pela prática da
infração administrativa descrita no art. 250 do ECA e aplico a pena de
multa de três salários-mínimos. Consequentemente, resolvo o mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Anoto que tal
valor decorre da primariedade de autuada, posto que não há nos autos
notícia de reincidência. P.R.I.C. Sem custas. Após, observadas as
formalidades processuais, arquivem-se os autos. Boa Vista  RR, 09 de
janeiro de 2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito
Substituto
Advogado(a): Francisco Francelino de Souza

129 - 0015654-25.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015654-2
Réu: P.S. e outros.

Sentença: (...) Pelo exposto, condeno a empresa ... pela prática da
infração administrativa descrita no art. 250 do ECA e aplico a pena de
multa de três salários-mínimos. Consequentemente, resolvo o mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Anoto que tal
valor decorre da primariedade de autuada, posto que não há nos autos
notícia de reincidência. P.R.I.C. Sem custas. Após, observadas as
formalidades processuais, arquivem-se os autos. Boa Vista  RR, 09 de
janeiro de 2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito
Substituto
Advogado(a): Lucyana Barbosa de Souza França Ávila

Ação Civil Pública
130 - 0019561-08.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019561-5
Autor: M.P.E.R.
Réu: P.F.O.T.C.A.

Sentença: (...) Pelo exposto, declaro extinto o presente feito pela perda
do objeto tutelado, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Após as
formalidades processuais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Boa Vista/RR,
09.01.2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

Boletim Ocorrê. Circunst.
131 - 0019611-68.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019611-0
Infrator: Criança/adolescente

Sentença: (...) Isto posto, declaro extinto o feito por perda do objetivo
pedagógico da MSE, por analogia ao art. 485, VI, do CPC. Após as
formalidades processuais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Boa Vista  RR,
09/01/2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

132 - 0008027-67.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008027-0
Infrator: Criança/adolescente

Sentença: (...) Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão
socioeducativa estatal para para APLICAR ao representado ... a medida
socioeducativa de SEMILIBERDADE, pela prática do ato infracional
análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº
11.343/06, devendo o infrator ser avaliado posteriormente com a
apresentação de relatórios sobre o cumprimento das medidas aplicadas,
entendendo serem essas as mais adequadas ao caráter ressocializante
e educativo almejado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de busca e apreensão em
desfavor do adolescente. Demais expedientes necessários para o fiel
cumprimento desta Sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se nos
termos do art. 190 do ECA. Cumpra-se. Sem custas. Boa Vista/RR, 09
de janeiro de 2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito
Substiuto
Nenhum advogado cadastrado.

Busca e Apreensão
133 - 0004752-13.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004752-7

Autor: T.L.P. e outros.
Réu: C.T.M. e outros.

Sentença: (...) Pelo exposto, em consonância com a r. manifestação
ministerial, ausente um dos elementos previstos no art. 840 do antigo
CPC, qual seja a fumaça do bom direito, julgo improcedente o pedido
constante na inicial. Em consequência, resolvo o mérito da questão com
fundamento no art. 487, I, do NCPC. Sem custas. Após o trânsito em
julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. PRI. Boa
Vista/RR, 09.01.2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito
Substituto
Advogado(a): Jaime Brasil Filho

Guarda
134 - 0003656-60.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003656-1
Autor: M.G.N.B.
Réu: R.L.P.S.

Sentença: (...) Pelo exposto e tudo o mais o que dos autos consta, com
fundamento nos artigos 33 da Lei nº 8.069/90 e 487, I, do CPC, confirmo
a antecipação de tutela e DEFIRO o pedido de guarda da criança ... à
Requerente .... Sem custas. Com o trânsito em julgado, expeça-se termo
de guarda definitivo. Após as formalidades de praxe, arquivem-se os
autos. P.R.I.C. Boa Vista  RR, 09 de janeiro de 2017. PEDRO
MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito Substituto
Advogado(a): Francisco Francelino de Souza

Proc. Apur. Ato Infracion
135 - 0011179-60.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.011179-6
Infrator: Criança/adolescente

Sentença: (...) Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão
socioeducativa estatal para para APLICAR ao representado ... a medida
socioeducativa de SEMILIBERDADE, pela prática do ato infracional
análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº
11.343/06, devendo o infrator ser avaliado posteriormente com a
apresentação de relatórios sobre o cumprimento das medidas aplicadas,
entendendo serem essas as mais adequadas ao caráter ressocializante
e educativo almejado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de busca e apreensão em
desfavor do adolescente. Demais expedientes necessários para o fiel
cumprimento desta Sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se nos
termos do art. 190 do ECA. Cumpra-se. Sem custas. Boa Vista/RR, 09
de janeiro de 2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito
Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

136 - 0014080-64.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014080-1
Infrator: Eliano da Silva Dourado

Sentença: (...) Diante de todo o exposto, comprovadas a autoria e a
materialidade do ato infracional, julgo procedente a pretensão
socioeducativa estatal para APLICAR ao representado ..., pela prática do
ato infracional previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
Brasileiro, a medida socioeducativa de Internação SEM Possibilidade de
Atividades Externas, na forma do art. 112, inciso VI do ECA, devendo o
infrator ser avaliado posteriormente com a apresentação de relatórios
sobre o cumprimento da medida aplicada, por ser essa a mais adequada
ao caráter ressocializante e educativo almejado pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente. Considerando a gravidade em concreto do ato
infracional, a fim de evitar a reiteração da conduta praticada, bem como
a necessidade de redirecionar seus atos para que não ingresse em risco
social, com fundamento no artigo 35 da Lei 12.594-SINASE, incisos V,
VII e IX, determino a EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MEDIDA IMPOSTA
AO ADOLESCENTE, considerando a urgente necessidade pedagógica
de reforço dos laços familiares e reinserção social, na tentativa de evitar
a entrada completa na marginalidade. Expedientes necessários para o
fiel cumprimento desta Sentença. Observada as formalidades
processuais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
nos termos do art. 190 do ECA. Cumpra-se. Sem custas. Boa Vista-RR,
09 de janeiro de 2017. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito
Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

137 - 0018664-77.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018664-8
Infrator: Criança/adolescente e outros.

Sentença: (...) Diante de todo o exposto, comprovadas a autoria e a
materialidade do ato infracional, em parcial consonância com o órgão
ministerial, julgo procedente a pretensão socioeducativa estatal para
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APLICAR aos representados ... a aplicação da medida de PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE C/C LIBERDADE ASSISTIDA, pela
prática do ato infracional de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º,
inciso II do Código Penal Brasileiro, devendo os infratores serem
avaliados posteriormente com a apresentação de relatórios sobre o
cumprimento das medidas aplicadas, entendendo serem essas as mais
adequadas ao caráter ressocializante e educativo almejado pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente. Expeça-se guia de desinternação em favor
dos representados e demais expedientes necessários para o fiel
cumprimento desta Sentença. Após, observada as formalidades
processuais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
nos termos do art. 190 do ECA. Cumpra-se. Sem custas. Boa Vista/RR,
09 de janeiro de 2016. PEDRO MACHADO GUEIROS. Juiz de Direito
Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

Procedimento Ordinário
138 - 0019943-35.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019943-7
Autor: Criança/adolescente e outros.
Réu: M.B.V.

Sentença: (...) Por todo o exposto, em dissonância com a r.
manifestação ministerial, porém com fulcro no arts. 1º, 2º, 5º, 196 e 227,
todos da CF/88, bem como na doutrina da proteção integral e no
princípio do melhor interesse da criança, acolho o pedido formulado na
inicial para condenar o Município de Boa Vista a fornecer a cadeira de
rodas motorizada ao autor, conforme prescrição médica. Presentes os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, com
fundamento no princípio da proteção integral, antecipo os efeitos da
presente tutela e determino que o Município de Boa Vista, por meio de
sua Secretaria de Saúde, forneça o mencionado bem, conforme
prescrição médica, ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por via de
consequência, julgo o processo com resolução de mérito, com
fundamento no art. 487, I, do novo CPC. Intimações e expedientes
necessários, com urgência, especialmente na pessoa do Secretário
Estadual de Saúde para fiel cumprimento desta decisão, sob pena de
responsabilidade. Após as formalidades processuais, arquivem-se os
autos. P.R.I.C. Boa Vista, 09 de janeiro de 2017. PEDRO MACHADO
GUEIROS. Juiz de Direito Substituto
Advogados: Luiz Augusto Moreira, Jaime Brasil Filho

Vara Itinerante
Expediente de 02/01/2017

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
139 - 0017053-89.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017053-5
Executado: J.F.N.
Executado: M.S.B.F. e outros.
SENTENÇAVistos, etc.Homologo, por sentença, para que surta os seus
efeitos jurídicos, o acordo celebrado entres as partes João Ferreira Neto
e Maian Francisco Batista Ferreira (fl. 24) e, em consequência, julgo
extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art.
487, III, "b", do Código de Processo Civil.Com relação à requerida
Maiane, vista ao Ministério Público.Após, com o trânsito em julgado,
Certifique-se. Quanto aos alimentos vincendos, oficie-se à fonte
pagadora do alimentante, para que providencie a cessação dos
descontos e depósitos da pensão alimentícia relativa à Maian Francisco
Batista Ferreira, observando-se o estabelecido no acordo celebrado em
fl. 24 destes autos.Sem custas.P. R. I e Cumpra-se.Boa Vista (RR), 23
de dezembro de 2016.ERICK LINHARESJuiz de Direito
Advogado(a): Fabio Sammy Leal de Sales

Vara Itinerante

Expediente de 09/01/2017

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

Divórcio Consensual
140 - 0019020-72.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019020-2
Autor: J.E.A.R. e outros.
Sentença: homologada a transação.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Alimentos - Lei 5478/68
141 - 0001005-55.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001005-3
Autor: D.D.
Réu: Criança/adolescente
Vistos etc.(...)Destaco, todavia, que a tramitação dos processos nesta
Vara são físicos enquanto que na Comarca de Altamira não é possível
saber se a tramitação é física ou virtual. Em razão desta incerteza e
considerando que a digitalização e mesmo o envio do processo pelo
Correio (que passa por verdadeira crise) atrasará a prestação
jurisdicional, determino a extinção deste processo e faculto às partes o
ajuizamento desta ação na Vara competente.ISTO POSTO, julgo extinto
o processo, nos termos do art. 485, VI do CPC.Faculto às partes o
ajuizamento desta demanda na Vara competente. Ciência à Defensoria
Pública do Estado e ao Ministério Público. Sem custas e honorários
advocatícios.No trânsito em julgado, ao cartório para as providências de
estilo.P. R. I. Boa Vista (RR), 8 de novembro de 2016.ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Wallace Rodrigues da Silva

142 - 0009342-33.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009342-2
Autor: V.F.Z.
Réu: A.L.S. e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
22/02/2017 às 09:30 horas.
Advogado(a): Emira Latife Lago Salomão

Divórcio Consensual
143 - 0019195-66.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019195-2
Autor: F.H.A.S. e outros.
Sentença: homologada a transação.
Advogado(a): Wallace Rodrigues da Silva

Execução de Alimentos
144 - 0005193-91.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005193-3
Executado: I.P.S.G.
Executado: S.S.G.
Vistos... 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  Ide Paz Sousa Gomes    em face de Salomão Sousa Gomes.   Sem
custas e honorários advocatícios.P.R. Intimem-se. Ciência ao Ministério
Público e à DPE.Após o trânsito em julgado, arquive-se.     Em, 5 de
janeiro de 2017.SUELEN MÁRCIA SILVA ALVESJuíza Substituta
Advogado(a): Ernesto Halt

Comarca de Caracarai

Cartório Distribuidor
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Execução de Pena
Juiz(a): Evaldo Jorge Leite

Execução da Pena
001 - 0000047-05.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000047-3
Réu: Abnildo da Silva Oliveira
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Execução de Pena
Juiz(a): Evaldo Jorge Leite

Execução da Pena
002 - 0000051-42.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000051-5
Réu: Reginaldo Elpidio Amorim
Distribuição por Sorteio em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Carta Precatória
003 - 0000555-82.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000555-7
Autor: Ministerio Publico
Réu: Romario Martins da Conceição e outros.
Distribuição por Sorteio em: 30/12/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Evaldo Jorge Leite

Med. Protetivas Lei 11340
004 - 0000557-52.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000557-3
Réu: Alexandre da Silva Pinheiro
Distribuição por Sorteio em: 30/12/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Rodrigo Bezerra Delgado

Carta Precatória
005 - 0000556-67.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000556-5
Réu: Antonio Alves de Lima
Distribuição por Sorteio em: 30/12/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Prisão em Flagrante
006 - 0000001-16.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000001-0
Indiciado: R.J.B.S.
Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0000003-83.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000003-6
Indiciado: R.B.Q.
Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000005-53.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000005-1
Indiciado: M.C.S.N. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0000007-23.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000007-7
Indiciado: L.S.C.
Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0000008-08.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000008-5
Indiciado: D.J.S.O.

Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Evaldo Jorge Leite
011 - 0000004-68.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000004-4
Indiciado: L.S.S.
Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0000006-38.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000006-9
Indiciado: F.R.S.M.
Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0000009-90.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000009-3
Indiciado: A.R.S.
Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0000010-75.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000010-1
Indiciado: A.F.R.
Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Rodrigo Bezerra Delgado

Inquérito Policial
015 - 0000011-60.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000011-9
Indiciado: A.S.F.M.
Distribuição por Sorteio em: 02/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Inquérito Policial
016 - 0000012-45.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000012-7
Indiciado: G.J.F.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
017 - 0000014-15.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000014-3
Indiciado: M.P.F.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0000016-82.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000016-8
Indiciado: T.R.V. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0000017-67.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000017-6
Indiciado: S.A.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0000019-37.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000019-2
Indiciado: E.R.M.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

021 - 0000020-22.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000020-0
Indiciado: R.S.A.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

022 - 0000023-74.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000023-4
Indiciado: A.F.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

023 - 0000026-29.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000026-7
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Indiciado: J.S.L.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

024 - 0000030-66.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000030-9
Indiciado: M.O.M. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

025 - 0000033-21.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000033-3
Indiciado: E.M.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

026 - 0000034-06.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000034-1
Indiciado: J.S.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

027 - 0000037-58.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000037-4
Indiciado: J.A.S.C.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Evaldo Jorge Leite

Execução da Pena
028 - 0000013-30.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000013-5
Réu: Zilmar Pereira Caninana
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
029 - 0000024-59.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000024-2
Réu: José Eudo da Silva
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
030 - 0000015-97.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000015-0
Indiciado: M.L.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

031 - 0000018-52.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000018-4
Indiciado: J.G.D.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

032 - 0000021-07.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000021-8
Indiciado: O.N.O.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

033 - 0000022-89.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000022-6
Indiciado: D.A.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

034 - 0000025-44.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000025-9
Indiciado: S.A.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

035 - 0000029-81.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000029-1
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Processo só possui vítima(s).
Nenhum advogado cadastrado.

036 - 0000031-51.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000031-7
Indiciado: F.P.O. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

037 - 0000035-88.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000035-8

Indiciado: W.B.P.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

038 - 0000036-73.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000036-6
Indiciado: A.S.V.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

039 - 0000038-43.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000038-2
Indiciado: E.O.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Rodrigo Bezerra Delgado

Inquérito Policial
040 - 0000027-14.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000027-5
Indiciado: G.J.F.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Prisão em Flagrante
041 - 0000039-28.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000039-0
Indiciado: C.E.N.B.
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

042 - 0000041-95.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000041-6
Indiciado: A.E.F.
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

043 - 0000044-50.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000044-0
Indiciado: V.R.N.
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Evaldo Jorge Leite
044 - 0000040-13.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000040-8
Indiciado: V.B.S.
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

045 - 0000043-65.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000043-2
Indiciado: E.F.G.M.
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

046 - 0000045-35.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000045-7
Indiciado: J.E.V.A.
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Inquérito Policial
047 - 0000049-72.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000049-9
Indiciado: R.C.S.
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
048 - 0000046-20.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000046-5
Indiciado: J.B.S.
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.
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049 - 0000048-87.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000048-1
Indiciado: L.J.A.S.
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Evaldo Jorge Leite
050 - 0000002-98.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000002-8
Indiciado: R.C.S.
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

051 - 0000032-36.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000032-5
Indiciado: A.G.O. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Prisão em Flagrante
052 - 0000050-57.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000050-7
Indiciado: A.R.S.
Distribuição por Sorteio em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Evaldo Jorge Leite
053 - 0000052-27.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000052-3
Indiciado: R.S.R.
Distribuição por Sorteio em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Evaldo Jorge Leite

Med. Protetivas Lei 11340
054 - 0000054-94.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000054-9
Réu: Elizeu Pereira Barbosa
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Pedido Prisão Preventiva
055 - 0000053-12.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000053-1
Indiciado: R.R.S.
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Rodrigo Bezerra Delgado

Carta Precatória
056 - 0000055-79.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000055-6
Indiciado: B.R.S.
D i s t r i b u i ç ã o  p o r  S o r t e i o  e m :  0 9 / 0 1 / 2 0 1 7 .  A U D I Ê N C I A
INSTRUÇÃO/JULGAMENTO: DIA 09/02/2017,ÀS 08:30 HORAS.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
057 - 0000056-64.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000056-4
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Processo só possui vítima(s).
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 10/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

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

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira

Med. Protetivas Lei 11340
058 - 0000054-94.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000054-9
Réu: Elizeu Pereira Barbosa
 DECISÃO

Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência encaminhado pela
autoridade policial ao juízo, com cópias de expedientes lavrados por
ocasião de registro de ocorrência policial, nos termos de solicitação
formulada pela ofendida, cuja pretensão se encontra consubstanciada
nas garantias da Lei n.° 11.340/2006.
Formalizado o procedimento, vieram-me conclusos os autos.
Decido.
Dispõe a Lei n.º 11.340/2006 que constatada a prática de violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da mencionada lei,
poderá o juiz aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou
separadamente, medidas protetivas de urgência, que imprimam ao
agressor obrigações, restrições e proibições de determinadas condutas,
em relação a ofendida, seus familiares e testemunhas (art. 22); ainda,
quando necessário, e sem prejuízo de outras medidas, medidas
protetivas de urgência à ofendida, e a seus dependentes, de caráter
protecional patrimonial e assistencial (arts. 23 e 24).
Acerca dos fatos narrados junto à autoridade policial, constante no termo
de declarações, datado de 07/01/2017, afirma a Ofendida que conviveu
maritalmente com o Agressor por cerca de 03 anos, sendo que desde o
início desta relação é agredida pelo companheiro, tendo registrado
vários boletins de ocorrências acerca dos fatos. A Requerente afirma
que o Ofensor faz uso constante de bebida alcoólica, fato motivador da
violência perpetrada pelo companheiro.
A Requerente afirma que a última agressão praticada pelo companheiro
data de 03/01/2017, que culminou com sua hospitalização, realizada
pelo Policiais Militares que atenderam a ocorrência. O Agressor
ameaçou matar a Ofendida com um terçado, tendo no dia 07/01/2017
enforcado e desferido vários golpes contra a cabeça da Sr. Rosangela.
Os fatos descritos pela Requerente demonstram o grau de violência do
Agressor, que no intervalo de 04 dias agrediu a companheira em várias
oportunidades, causando danos a saúde da ora Requerente. Tal fato
demannda a pronta resposta judicial, de modo a resguarda a Ofendida.
As informações colhidas em sede policial são aptas a fundamenta o
pedido de medida protetiva de urgência, visto que em muitas
oportunidades a vítima é a única testemunha da conduta delituosa
imputada ao ex-companheiro, motivo pelo qual suas declarações devem
ser maior valoradas, consoante entendimento jurisprudencial abaixo
colecionado.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
MEDIDAPROTETIVA. DEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
Demonstrada a necessidade de concessão das medidas de urgência,
diante das notícias de que o paciente, por não aceitar o término do
relacionamento, vinha importunando e ameaçando a vítima, sua ex-
companheira, inexiste constrangimento ilegal. O afastamento e a
proibição do contato entre o acusado e a vítima constituem apenas
medidas que visam à proteção da ofendida - corporal e psicológica -,
não caracterizando gravame à liberdade do ofensor, tampouco
desproporcional violação de seus direitos. Ademais, trata-se o paciente
de indivíduo que já ostenta histórico de envolvimento em delitos de
lesões corporais, mostrando-se, diante disso, justificada a determinação
de afastamento da ofendida. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Nº
70067825000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 10/03/2016)
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS
PROTETIVAS. DEFERIMENTO. PALAVRA DA OFENDIDA.
CREDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Existindo notícias nos
autos das constantes ameaças proferidas pelo recorrente contra sua ex
companheira, causando-lhe temor e intranquilidade, o deferimento das
medidas protetivas de urgência constitui medida de rigor. (TJ-MG - APR:
10637130024135001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de
Julgamento: 04/12/2013,  Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 10/01/2014)
Ademais, as agressões noticiadas no termo de declaração que instrui o
pedido de medida protetiva são corroboradas pelo exame de corpo de
delito de fl. 05, onde são confirmadas lesões no corpo da vítima, cuja
ofensa a sua integridade física foi confirmada pelo perito (não oficial).
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Ante o exposto, com fundamento nos art. 7.°, caput e incisos e art. 22, e
mais dispositivos da lei de proteção à mulher, DEFIRO as medidas
protetivas requerida e aplico ao ofensor, independentemente de sua
ouvida prévia (art. 19, § 1.º, da lei em aplicação), as seguintes medidas
protetivas de urgência:
1.	AFASTAMENTO DO INFRATOR DO LAR;
2.	PROIBIÇÃO DO AGRESSOR APROXIMAR-SE DA OFENDIDA,
FAMILIARES E TESTEMUNHAS, OBSERVADO O LIMITE MÍNIMO DE
DISTÂNCIA ENTRE A PROTEGIDA E O AGRESSOR DE 200
(DUZENTOS) METROS;
3.	PROIBIÇÃO DO AGRESSOR FREQUENTAR A RESIDÊNCIA, LOCAL
DE TRABALHO, OU OUTRO DE EVENTUAL/USUAL FREQUENTAÇÃO
DA OFENDIDA.
4.	PROIBIÇÃO DO AGRESSOR MANTER CONTATO COM A VÍTIMA
E/OU FAMIL IARES DESTA,  POR QUALQUER MEIO DE
COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA OU ATRAVÉS DE TERCEIROS;
As medidas protetivas ora concedidas perdurarão até final decisão no
Inquérito Policial ou na correspondente ação penal que vier a ser
instaurada, salvo eventual revogação, neste ou em procedimento
conexo, podendo ocorrer a aproximação acima proibida apenas com a
intermediação de equipe multidisciplinar, do Juizado ou dos programas
de assistência à mulher.
Notifique-se o ofensor para o integral cumprimento, mandado a 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).
Advirta-se ao agressor de que, caso descumpra a presente decisão
judicial, poderá ser preso em flagrante delito de desobediência (art. 330,
do CP), bem como poderá ser decretada sua prisão preventiva (art. 20,
da LDM c/c art. 313, III, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras
sanções cabíveis.
Cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa nos autos de
medida protetiva, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como que, em caso
de ausência de manifestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos pela ofendida alegados (arts. 802 e 803, do CPC).
Intime-se a ofendida desta decisão, e demais atos decorrentes deste e
de outros procedimento relativos ao agressor, pelo meio mais rápido (art.
21, da Lei 11.340/06), bem como encaminhe-a à Defensoria Pública do
Estado que atua no Juizado Especializado (arts. 18, II e 28, mesma lei),
advertindo-a de que em caso de eventual desistência-renúncia à
representação, esta deverá ocorrer perante o juiz, em audiência a ser
realizada independentemente de prévia designação, antes do
recebimento da denúncia do Ministério Público (art. 16, da Lei n.º
11.340/06).
Cientifique-se o Ministério Público.
Para cumprimento das medidas protetivas acima enumeradas, esta
decisão substitui-se ao respectivo mandado, máxime em virtude da
natureza emergencial. Fica o oficial de justiça autorizado a proceder às
diligências a seu cargo com as prerrogativas do art. 172, do CPC, na
forma dos arts. 13 e 14, parágrafo único, da Lei 11.340-06.
Encaminhe-se cópia desta decisão a Polícia Militar, para fiscalização.
Cumpra-se, com urgência, independentemente de prévia publicação.
Caracaraí/RR, 09 de janeiro de 2017.
JUIZ CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Respondendo pela Comarca de Caracaraí
Nenhum advogado cadastrado.

Juizado Criminal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) PRESIDENTE(A):
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira

Crimes Calún. Injúr. Dif.
059 - 0000577-14.2014.8.23.0020
Nº antigo: 0020.14.000577-6
Indiciado: A.L.S.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
28/03/2017 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Mucajai

Índice por Advogado
000369-RR-A: 007

000542-RR-N: 008

000816-RR-N: 008

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Marcelo Mazur

Prisão em Flagrante
001 - 0000607-48.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000607-5
Réu: Francisco Cristiano Ribeiro dos Santos
Distribuição por Sorteio em: 30/12/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Sissi Marlene Dietrichi Schwantes
002 - 0000608-33.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000608-3
Réu: Lucas Sousa das Chagas
Distribuição por Sorteio em: 30/12/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Maria Aparecida Cury

Inquérito Policial
003 - 0000002-68.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000002-7
Indiciado: J.C.D.N.
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000003-53.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000003-5
Indiciado: H.D.
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Claudio Roberto Barbosa de Araujo

Pedido Quebra de Sigilo
005 - 0000004-38.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000004-3
Autor: A.L.S.
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Claudio Roberto Barbosa de Araujo

Inquérito Policial
006 - 0000005-23.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000005-0
Indiciado: G.P.M.
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 09/01/2017
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JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

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

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Procedimento Comum
007 - 0000231-38.2011.8.23.0030
Nº antigo: 0030.11.000231-5
Autor: Marcelino Rufino de Souza
Réu: Instituto Nacional de Seguridade Social - Inss
INTIME-SE as partes acerca do retorno dos autos.
Advogado(a): Fernando Favaro Alves

Vara Criminal
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

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

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Ação Penal
008 - 0000433-73.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000433-8
Réu: Wallison Castro Ribeiro
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça. Prazo de 060 dia(s).
Advogados: Walla Adairalba Bisneto, Antonietta Di Manso

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
008168-AM-N: 011

000189-RR-N: 015

000231-RR-N: 015

000297-RR-B: 016

000299-RR-N: 012

000330-RR-B: 011

000457-RR-N: 015

000539-RR-N: 015

001075-RR-N: 012

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Claudio Roberto Barbosa de Araujo

Prisão em Flagrante
001 - 0000807-04.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000807-5
Réu: Renaldo Castor Abreu
Distribuição por Sorteio em: 30/12/2016. ** AVERBADO **
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Jaime Plá Pujades de Ávila

Prisão em Flagrante
002 - 0000808-86.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000808-3
Réu: Lucas Alfredo Brasil
Distribuição em Emergência. Distribuição Manual em: 02/01/2017. **
AVERBADO **
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Claudio Roberto Barbosa de Araujo

Inquérito Policial
003 - 0000002-17.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000002-1
Indiciado: S.M.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000004-84.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000004-7
Indiciado: J.M.M.M.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Evaldo Jorge Leite
005 - 0000006-54.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000006-2
Indiciado: J.V.R.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Jaime Plá Pujades de Ávila
006 - 0000005-69.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000005-4
Indiciado: M.A.S.N.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Maria Aparecida Cury
007 - 0000003-02.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000003-9
Indiciado: R.A.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Evaldo Jorge Leite

Med. Protetivas Lei 11340
008 - 0000007-39.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000007-0
Réu: Jerry Gomes dos Santos
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Luiz Alberto de Morais Junior
009 - 0000008-24.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000008-8
Réu: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Jaime Plá Pujades de Ávila

Med. Protetivas Lei 11340
010 - 0000009-09.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000009-6
Réu: Arnaldo Evangelista da Silva
Distribuição por Sorteio em: 07/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias
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Vara Cível
Expediente de 10/01/2017

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

Out. Proced. Juris Volun
011 - 0000460-44.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.000460-4
Autor: Antonia Leoncio da Silva
Réu: Municipio de Rorainopolis
 DESPACHO

Tendo em vista ofício de fls. 160/161, intime-se a parte autora para
pagamento dos débitos existentes no setor tributário da prefeitura de
Rorainópolis, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expedientes necessários.

Juiz Jaime Plá Pujades de Ávila
Advogados: Lauro Nascimento, Jaime Guzzo Junior

Vara Criminal
Expediente de 02/01/2017

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
012 - 0001505-64.2003.8.23.0047
Nº antigo: 0047.03.001505-2
Réu: Cleber Pinto Araújo
Intime-se a defesa do réu para apresentar resposta à acusação, no
prazo de 10 (dez) dias.
Advogados: Marco Antônio da Silva Pinheiro, Elione Gomes Batista

Ação Penal Competên. Júri
013 - 0004059-98.2005.8.23.0047
Nº antigo: 0047.05.004059-2
Réu: Kelen Cristina da Silva Pereira
Audiência REDESIGNADA para o dia 13/02/2017 às 14:00 horas.
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
014 - 0001037-85.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.001037-7
Réu: Rafael Mariano de Farias
Autos devolvidos do TJ.

Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0009674-30.2009.8.23.0047
Nº antigo: 0047.09.009674-5
Réu: Antonio Jose Silva Rosa e outros.
Audiência REDESIGNADA para o dia 14/02/2017 às 10:00 horas.
Advogados: Lenon Geyson Rodrigues Lira, Angela Di Manso, Francisco
Evangelista dos Santos de Araujo, Jose Ivan Fonseca Filho

Carta Precatória
016 - 0000709-53.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000709-5
Réu: Alcino Brito dos Santos e outros.
PUBLICAÇÃO: Audiência designada para o dia 24/01/2017, às
10h15min.
Advogado(a): André Luiz Galdino

Infância e Juventude
Expediente de 02/01/2017

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

Boletim Ocorrê. Circunst.
017 - 0000774-14.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000774-7
Indiciado: Criança/adolescente e outros.
Audiência Preliminar designada para o dia 24/01/2017 às 14:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
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

Proc. Apur. Ato Infracion
018 - 0000708-34.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000708-5
Infrator: Criança/adolescente
Audiência Preliminar designada para o dia 02/02/2017 às 14:20 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0000588-88.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000588-1
Infrator: Criança/adolescente e outros.
Audiência Preliminar designada para o dia 24/01/2017 às 15:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0000589-73.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000589-9
Infrator: Criança/adolescente e outros.
Audiência Preliminar designada para o dia 31/01/2017 às 17:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

021 - 0000591-43.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000591-5
Infrator: Criança/adolescente e outros.
Audiência Preliminar designada para o dia 24/01/2017 às 16:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

022 - 0000629-55.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000629-3
Infrator: Criança/adolescente e outros.
Audiência Preliminar designada para o dia 24/01/2017 às 17:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.
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Comarca de São Luiz do Anauá

Índice por Advogado
000210-RR-N: 006

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Prisão em Flagrante
001 - 0000003-60.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000003-2
Indiciado: J.S.P.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Luiz Alberto de Morais Junior

Inquérito Policial
002 - 0000002-75.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000002-4
Indiciado: L.F.R. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 03/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Air Marin Junior

Liberdade Provisória
003 - 0000004-45.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000004-0
Réu: Alberto da Silva Melgueiro
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Air Marin Junior

Med. Protetivas Lei 11340
004 - 0000005-30.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000005-7
Réu: Daniel de Jesus Jesus Rodrigues Albuquerque
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Inquérito Policial
005 - 0000006-15.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000006-5
Indiciado: J.S.P.
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Air Marin Junior
PROMOTOR(A):

Antônio Carlos Scheffer Cezar
Marco Antonio Bordin de Azeredo

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Augusto Santiago de Almeida Neto

Debora Batista Carvalho

Ação Penal
006 - 0000040-63.2012.8.23.0060
Nº antigo: 0060.12.000040-5
Réu: Antonio Lima da Silva
Autos devolvidos do TJ.
Advogado(a): Mauro Silva de Castro

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

Comarca de Pacaraima

Índice por Advogado
123792-RJ-N: 037

151056-RJ-A: 037

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Eduardo Messaggi Dias

Med. Protetivas Lei 11340
001 - 0000003-08.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000003-3
Réu: J.M.S.
Distribuição por Sorteio em: 05/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Breno Jorge Portela S. Coutinho

Inquérito Policial
002 - 0000005-75.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000005-8
Indiciado: C.M.N.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Eduardo Messaggi Dias
003 - 0000006-60.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000006-6
Indiciado: P.P.
Distribuição por Sorteio em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Juiz(a): Angelo Augusto Graça Mendes

Prisão em Flagrante
004 - 0000036-95.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000036-3
Réu: Ademilson Tude do Nascimento e outros.
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Breno Jorge Portela S. Coutinho

Carta Precatória
005 - 0000034-28.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000034-8
Réu: Isaias Pereira da Silva
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.
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Inquérito Policial
006 - 0000008-30.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000008-2
Indiciado: J.M.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0000009-15.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000009-0
Indiciado: A.S.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000015-22.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000015-7
Indiciado: D.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0000018-74.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000018-1
Indiciado: C.O.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0000021-29.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000021-5
Indiciado: E.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

011 - 0000022-14.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000022-3
Indiciado: A.A.R.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0000027-36.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000027-2
Indiciado: W.C.J.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0000032-58.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000032-2
Indiciado: F.E.V.C.C. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
014 - 0000035-13.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000035-5
Réu: Wilson Francisco Dias
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Eduardo Messaggi Dias

Inquérito Policial
015 - 0000596-71.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000596-8
Indiciado: A.S.
Distribuição por Sorteio em: 19/10/2016.
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0000010-97.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000010-8
Indiciado: V.D.R.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

017 - 0000012-67.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000012-4
Indiciado: Z.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0000016-07.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000016-5
Indiciado: D.G.G.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0000019-59.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000019-9
Indiciado: W.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0000024-81.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000024-9
Indiciado: E.M.N.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

021 - 0000025-66.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000025-6
Indiciado: A.X.M. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

022 - 0000031-73.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000031-4
Indiciado: A.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
023 - 0000029-06.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000029-8
Réu: David Gonçalves Gomes
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

024 - 0000030-88.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000030-6
Réu: Emerson Simião dos Santos
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Parima Dias Veras

Inquérito Policial
025 - 0000011-82.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000011-6
Indiciado: A.M.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

026 - 0000013-52.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000013-2
Indiciado: L.M.C.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

027 - 0000014-37.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000014-0
Indiciado: F.B.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

028 - 0000017-89.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000017-3
Indiciado: A.S.M.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

029 - 0000020-44.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000020-7
Indiciado: C.A.P.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

030 - 0000023-96.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000023-1
Indiciado: R.J.L. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

031 - 0000026-51.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000026-4
Indiciado: B.L.L.L.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
032 - 0000037-80.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000037-1
Réu: Waldomiro Constantino Junior
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Juiz(a): Eduardo Messaggi Dias
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Petição
033 - 0000002-23.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000002-5
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 04/01/2017. AUDIÊNCIA PRELIMINAR: DIA
12/01/2017,ÀS 15:00 HORAS.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Juiz(a): Eduardo Messaggi Dias

Autorização Judicial
034 - 0000004-90.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000004-1
Autor: G.C.S.
Distribuição por Sorteio em: 06/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Juiz(a): Aluizio Ferreira Vieira

Exec. Medida Socio-educa
035 - 0000033-43.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000033-0
Infrator: J.F.S.A.
Distribuição por Sorteio em: 09/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Eduardo Messaggi Dias

Boletim Ocorrê. Circunst.
036 - 0000028-21.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000028-0
Infrator: E.R.A.S.
Distribuição por Sorteio em: 08/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Adahra Catharinie Reis Menezes

Exec. Titulo Extrajudicia
037 - 0000660-86.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.000660-9
Autor: Itaú Unibanco S.a.
Réu: Gilberto Ribeiro Sobrinho e outros.
Intimação das partes acerca da consulta Renajud.Pacaraima/RR.
Advogados: Gilberto de Freitas Magalhães Júnior, Maurício Coimbra
Guilherme Ferreira

Infância e Juventude
Expediente de 09/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Adahra Catharinie Reis Menezes

Petição
038 - 0000002-23.2017.8.23.0045

Nº antigo: 0045.17.000002-5
Infrator: Criança/adolescente
Audiência Preliminar designada para o dia 12/01/2017 às 15:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Bonfim

Índice por Advogado
000278-RR-A: 006

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 10/01/2017

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
001 - 0000181-89.2012.8.23.0090
Nº antigo: 0090.12.000181-4
Réu: Airton Alves de Sena
 SENTENÇA
I- RELATÓRIO:

O Ministério Público do Estado de Roraima ofereceu denúncia em
desfavor de AIRTON ALVEZ DE SENA, vulgo Neguinho Peixeiro,
devidamente qualificado nos autos, na qual imputa a estes a prática dos
delitos tipificados nos art. 155, § 4º, I do CPB, pelo seguinte fato
delituoso:

"() Consta do incluso inquérito policial nº 012/2001- Delegacia de Polícia
Civil de Normanda- RR, que no dia 15 de agosto de 2011, durante a
madrugada, o denunciado acima qualificado, dirigiu-se até o galpão da
Empresa RICITEC, localizado no Sítio do Gaúcho, no Município de
Normandia-RR, e com manifesto animus furandi, de lá subtraiu para sim
mediante arrombamento, os objetos constates do Boletim de Ocorrência
de fls. 03.

	Conforme restou apurado, na data anteriormente citada, o denunciado
invadiu o galpão da empresa Ricetec, para tanto arrombando os
cadeados, e subtraiu para si vários objetos, dentre eles 02 roçadeiras da
marca Kawashima, as mochilas de manutenção das rocadeiras, 500
metros de corta de 04mm, 01 impressora de etiqueta, um jogo de chaves
combinada da Marca Mayle, um jogo de chaves combinada tramontina
com 15 chaves, 04 alicates, 01 martelo, 02 chaves de fenda, 02 chaves
phillips, 01 arco serra, 05 óculos de proteção, 10 litros de gasolina, 1,5
litros de óleo, 02 abafadores de ruídos, 01 mochila escolar da marca
Diesel e aparelho de choque para cerca elétrica com alimentador solar.

	Em seguida, o agente, de posse da res furtiva, empreendeu fuga no
local. Todavia, a Polícia Civil, devidamente acionada pelos funcionários
da empresa Ricetec, logrou êxito em localizar o denunciado, que foi
preso tendo em seu poder parte dos objetos subtraídos."

			Inquérito Policial de fls. 04/50. De relevo do Inquérito: a) auto de
apresentação e apreensão de fls.10; b) auto de restituição em fls.11; c)
Nota fiscal dos objetos subtraídos em fls. 12.d) Relatório da Autoridade
Policial em fls. 34/35; e) Relatório da Autoridade Policial em fls.48/49.

Reccebimento da denúncia, em 23/09/2013, fl. 54.
Certidão de antecedentes da Comarca de Bonfim em fls. 62.

Citação do acusado AIRTON ALVES DE SENA, em fls. 96.

Resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública do Estado
em fl. 99, arrolando as mesmas testemunhas do Ministério Público.
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Despacho de fls. 99/verso manda designar audiência. Cumprido o
despacho por meio da certidão de fls. 100.

Na audiência do dia 19/05/2015 foi ouvida a testemunha MARCOS
VINICIOS MATTA BARCELOS, em fls. 113. Ata da audiência em fls. 112
sendo determinado vista dos autos ao Ministério Público para
manifestação quanto as suas testemunhas. Manifestação do parquet em
fls. 113/verso. Despacho de fls. 114 manda atender a cota.

Na audiência do dia 11/09/2015 foi ouvida a testemunha JORGE
ANTÕNIO MOLINARI FLOES, fls. 136. Ata de Deliberação da audiência
em fls. 137.
Despacho de fls.138.

Certidão de comparecimento do acusado para interrogatório, porém que
não ocorreu devido ao atraso do réu em fls. 166.

Na audiência do dia 05 de abril de 2016 o acusado AIRTON ALVES DE
SENA foi interrogado, fls. 168. Ata de deliberação em audiência em fls.
169.
Despacho em fls. 171 abre vista as partes na fase do Art. 402 do CPP.
Pelas partes nada foi requerido nesta fase conforme se observa em fls.
171/verso e 172. O despacho de fls. 172/verso abre vista ao Ministério
Público para apresentação dos Memorias finais.

Em alegações finais em fls. 173/175, o MP requer a PROCEDÊNCIA no
pedido inicial com a consequente CONDENAÇÃO de AIRTON ALVES
DE SENA pela prática do delito tipificado no art. 155, parágrafo 4º inc. I
do Código Penal Brasileiro.

Em alegações finais por intermédio da Defensoria Pública do Estado
conforme fls.177/189, a defesa pugna: a) a análise das preliminares, seu
conhecimento de provimento, nos termos dos argumentos defensivos; b)
da concessão da gratuidade da Justiça, das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, nos termos dos
argumentos defensivos; c) Pugna pela desclassificação do crime de furto
qualificado para furto simples do Art. 155, caput, do Código Penal na
pessoa do acusado, conforme fundamento constante das alegações
defensivas; d) pugna pela aplicação da atenuante de confissão, no
patamar máximo, conforme termos defensivos; e) caso assim não
entenda Vossa Excelência, protesta a defesa em caso de condenação
do acusado quando da dosimetria da pena do acusado, a sua situação
seja a mais favorável possível, ante a sua primariedade e falta de
violência ou grave ameaça no crime que lhe é imputado. Que seja
aplicada a pena base no seu mínimo legal, e pena definitiva no quantum
mínimo e a possibilidade de aplicação da substituição da pena restritiva
de liberdade por restritiva de direito; f) Requer, o perdão da pena de
multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo ante a simples
situação econômica do réu evidenciada pelas condições de seu labor e
pelo singelo, quase ínfima poder aquisitivo do mesmo, evidenciadas no
transcorrer da persecução penal; g) pugna em caso de condenação, o
direito de aguardar em liberdade o julgamento no caso de haver
interposição de recurso de apelação nos termos defensivo.

Feito concluso para sentença em data de 14 de dezembro de 2016.

É o relatório. Decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO.

DA REDAÇÃO DOS ARTIGOS:

	Diz o artigo 155 do Código Penal:

	"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
	Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

	§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o
repouso noturno.
	§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o
juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de
um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
	§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que
tenha valor econômico.
	Furto qualificado
	§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é
cometido:
	I- com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto
de apresentação e apreensão de fls. 10; autos de restituição de fls. 11;
c) nota fiscal de fls. 12.

Quanto à autoria, de igual modo, não há dúvidas, e a prova produzida

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa autorizam um juízo
condenatório.

A acusado ouvido em Juízo: "Que confessa os crimes, que quando lhe
pegaram estava com as chaves e as outras coisas entregou; que não
usou nada para arrobar a porta, que chutou a porta, que estava sozinho,
que ia vender os objetos que responde a outros processos por furto, que
vai responder prestar serviços a comunidade." Em sentido semelhante é
o depoimento do acusado na fase inquisitiva de fls. 13. Ademais parte da
res furtiva foi encontrada na posse do acusado AIRTON ALVES DE
SENA.

A testemunha MARCOS VINICISU MATTANA BARCELOS deu seu
depoimento que foi digitado e não gravado em fls. 113 onde confirma
que o acusado furtou os objetos.

A testemunha JORGE ANTONIO MOLINARE FLORES foi ouvida em fls.
136 declarou: " Que foi numa noite no festival de melancia que teve em
Normandia, que de manhã quando chegaram no deposito tava
arrombado, que não foi o primeiro a chegar porque a empresa tem
vários funcionários, então já tinha gente la, que forma fazer um
levantamento do que faltava e fora na delegacia fazer a denúncia; que
conseguiram prender a pessoa  e os levaram lá pra fazer o
reconhecimento do que foi apreendido com ele, do material que
conseguiram apreender, que reconheceram que  eram os produtos, que
ele trabalhou lá fazendo limpeza no sítio, trabalhou como diarista, que
alguns produtos foram encontrados com ele e outros o pessoal
recuperou com quem ele tinha vendido, que ele confessou para o
escrivão de polícia."

Assim provada a materialidade delitiva e autoria no que concerne a
subtração dos objetos apreendidos. O parquet sustenta que a ausência
do laudo não impede o reconhecimento do arrombamento e para tanto
colaciona julgados conforme se observa em fls. 174/verso. Já a Defesa
técnica sustenta que o laudo é indispensável para a caracterização do
arrombamento, nos moldes do art. 158 do Código de Processo Penal,
não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Quanto do arrombamento têm se a palavra do acusado que disse que
não usou nada para arrombara porta, que chutou a porta. E, as duas
testemunhas ouvidas em Juízo que confirmam o arrombamento.
Assim, para além da confissão do acusado há outros meios de prova,
qual seja a prova testemunhas das duas oitivas, que dão suporte de que
o arrombamento efetivamente ocorreu. Nesse ponto tenho que assiste
razão ao parquet quanto a dispensa do laudo para a configuração da
qualificadora do arrombamento, vez que a prova testemunhas é efetiva,
e extreme de qualquer dúvida de que ocorreu o arrombamento. Assim
não só o depoimento do acusado da suporte ao reconhecimento da
qualificadora, mas também a prova testemunhal. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.504.285 - DF (2014/0346291-1)
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE : JEAN ROGÉRIO SILVA AGUIAR
ADVOGADO : LEANDRO CIRILO DE SOUZA
RECORRIDO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO.
Q U A L I F I C A D O R A  D O  R O M P I M E N T O  D E  O B S T Á C U L O .
IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA DIRETA.PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ESCALADA. NÃO APLICAÇÃO DO ALUDIDO
PRINCÍPIO. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA.POSSIBILIDADE. ART. 543-C DO CPC. PENA
MENOR QUE 4 ANOS. FIXAÇÃO DEREGIME PRISIONAL
S E M I A B E R T O .  R E I N C I D Ê N C I A .  P O S S I B I L I D A D E .
R E C U R S O E S P E C I A L  P R O V I D O  E M  P A R T E .

III - Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por outros
meios de provas existentes nos autos, impossibilitada será a sua
exclusão sob a alegação de inexistência de laudo pericial.

Assim, resta configurada a qualificadora do furto.

 III- DISPOSITIVO:

Pelo exposto, e de tudo mais que dos autos  0090.12.000181-4 consta,
em consonância com o parquet, e, dissentindo da Defensoria Publica do
Estado JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 02/03 e CONDENO
o réu AIRTON ALVES DE SENA, como incurso nas penas do art. 155, §
4º, I, do Código Penal Brasileiro.

IV- DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO:

	Como consequência jurídica inevitável, passo a fixar-lhe, as penas,
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observado o disposto no artigo 59 do Código Penal.
	Culpabilidade: normal a espécie, Antecedentes criminais: sem
antecedentes comprovados, conforme fls. 62, embora o acusado tenha
dito que responde a outros processos por furto; Conduta social: não foi
possível aferir; Personalidade: não foi possível aferir; Motivos: normais
no tipo penal de furto, Circunstâncias: não favorecem o réu, uma vez
que o acusado já teria trabalhado como diarista na empresa o que lhe
dava um certo conhecimento da rotina da empresa que facilitou a prática
delitiva. Consequências: sem maiores consequências

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

1ª Fase: BENA -BASE- ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

	Pena base: 3 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo o
dia multa no valor de 01/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao
tempo do fato.

2ª Fase: AGRAVANTE E ATENUANTES:

	Não há agravantes. Há atenuante da confissão. Assim ATENUO a pena
privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a pena de multa em 30
(trinta) dias. Assim, a pena está concretamente dosada nesta fase em 02
(dois) anos e 06(seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa no valor de
01/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

3ª Fase: CAUSA DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA:

	Não há causa de aumento de pena. Não há causa de diminuição.

	Com isto, a pena definitivamente fixada em desfavor do acusado
AIRTON ALVES DE SENA, V. Neguinho Peixeiro para o delito descrito
no art.155, § 4º,I, do Código Penal, é de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 avos do
salário-mínimo vigente a época dos fatos.

V- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAS, RESTRITIVAS DE
DIREITO E SURSIS:

	Fixo o regime de cumprimento de pena no ABERTO, tendo em vista o
quantum, nos termos do Art. 33 do CP.

	Tendo em vista o quantum da condenação cabível a substituição da
pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritiva de direito
consistentes em: a) prestação de serviço comunitário b) limitação de
final de semana.

	Prejudica da análise do sursis vez que há houve substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.

VI- DA SITUAÇÃO DE LIBERDADE EM EVENTUAL RECURSO:

	Mantenho a situação de liberdade do acusado AIRTON ALVES DE
SENA, vez que se encontra em liberdade e não há motivo para alteração
do quadro. Ademais a prisão seria desproporcional vez que foi fixada a
pena no regime ABERTO e substituída por restritiva de direito.

VII- DA INDENIZAÇÃO A VITIMA:

	No que diz respeito ao disposto no art. 387, IV do Código de Processo
Penal, deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos
causados pela infração, vez que devido à inércia da jurisdição tenho que
não pode ser fixada ex oficio pelo Magistrado. Ademais, o parquet
aduziu nos memoriais finais que não há comprovação do prejuízo.

	No mais não há empecilho para que as vítimas busquem a reparação
cível por meio da ação ex delicto, conforme artigos 63 a 68 do CPP.

IX- CUSTAS PROCESSUAIS:

	Condeno o acusado, ainda, nas custas processuais, vez que no
processo penal não há que se falar na isenção de tais despesas tendo
em vista o texto expresso do Art. 804 do Código de Processo Penal.

 X- DISPOSIÇÕES FINAIS: Transitada em julgado esta
Decisão:

	A)	lance-se o nome do réu AIRTON ALVES DE SENA no rol dos
culpados;

	B)	proceda-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;

	C)	expeça-se guia para execução definitiva da pena.
	D)	Com fundamento no artigo 17 do Código de Normas da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de Roraima, havendo trânsito em julgado
desta sentença, para a acusação, determino a expedição de Guia para
execução provisória da pena imposta.

	E) 	Intime-se a(s) vítima(s)

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

	Bonfim, 09 de janeiro de 2017.

Joana Sarmento de Matos.
Juíza de Direito Titular da Comarca de Bonfim.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000486-68.2015.8.23.0090
Nº antigo: 0090.15.000486-0
Réu: Alexandre Lui da Silva e outros.
 Processo nº 0090.15.000486-0

DECISÃO

Trata-se de Ação Penal com sentença condenatória em fls. 139/148.
Intimação do Ministério Público e defesa.
Interposição de apelação pela Defensoria Pública em fls.155/156.
Intimação de sentença dos acusados em fls. 158/161.
Certidão de tempestividade em fls. 166.
É o relatório. Decido.
Diante do cumprimento dos requisitos de admissibilidade, recebo o
recurso interposto pela Defensoria Pública.
Considerando a Recomendação/CGJ nº 003, de 29 de setembro de
2016, disponibilizada no DJE ANO XIX - Edição 5834 057/182, vista a
DPE para apresentação de razões recursais.
Após,vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões
recursais.
Atendida todas as formalidades, remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça.
Bonfim/RR, 12 de dezembro de 2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0000530-58.2013.8.23.0090
Nº antigo: 0090.13.000530-0
Réu: Marcos Silva Gomes de Souza
 DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em desfavor do acusado MARCOS
SILVA GOMES DE SOUZA pela prática do delito previsto no art. 155,
caput, do Código Penal.
O acusado não foi encontrado para citação pessoal, citado por edital.
Feita a remessa dos autos ao Ministério Público, este se manifestou
requerendo a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP e
produção antecipada de provas.
É o relatório. Decido.
Dispõe o art. 366 do Código de Processo Penal que sendo o acusado
citado por edital, não comparecendo nem constituindo advogado nos
autos, poderá o Juiz suspender o processo e o curso do prazo
prescricional.
Em análise aos autos, verifica-se que é o caso da aplicação do citado
artigo, uma vez que o acusado foi citado por edital e não constituiu
advogado nos autos, razão pela qual suspendo o processo e curso do
prazo prescricional em atendimento aos ditames do Código de Processo
Penal.
Quanto ao pedido de produção antecipada de provas, em consonância
com o enunciado da Súmula 455 do STJ, indefiro o pedido, vez que não
restou devidamente fundamento o pedido do parquet, sendo vedado o
deferimento com base unicamente no transcurso do tempo.
Proceda o Cartório com a suspensão do processo.
Vista ao MP para ciência e manifestações necessárias.
Caso o Parquet permaneça silente, remetam os autos ao arquivo
provisório.
 Bonfim/RR, 20 de dezembro de 2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
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Juíza de Direit
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000471-36.2014.8.23.0090
Nº antigo: 0090.14.000471-5
Réu: José Wanderson Cardoso Macêdo e outros.
 Processo nº 0090.14.000471-5

DECISÃO

Tratam os autos de Ação Penal em desfavor de Absalão Gomes de
Aquino e José Wanerson Cardoso Macedo pela suposta prática do crime
previsto no art. 18, caput, do Código Penal.
Foi oferecida proposta de transação penal em fls. 124, com aceitação
pelo acusado.
Em fls. 128 consta certidão noticiando o descumprimento das medidas
impostas.
Instado a se manifestar o Ministério Público, em fls. 135, verso, solicitou
a revogação do benefício e prosseguimento do feito.
É o relatório. Decido.
Verifico que assiste razão ao Ministério Público quanto a necessidade de
revogação do benefício nos termos do que preconiza o art. 89, § 4ª, uma
vez que o acusado nunca compareceu em juízo para justificar suas
atividades desde junho de 2015, gerando quebra do período de prova
estabelecido no Sursis.
Considere ainda que mesmo não foi localizado para intimação da
audiência de justificação.
De todo o exposto, revogo o benefício da suspensão condicional do
processo e determino o imediato prosseguimento do feito.
Vista ao Ministério Público para manifestação quanto a necessidade de
oitiva da vítima e, em caso positivo, deve fornecer o endereço
atualizado.
Caso o MP manifeste-se pela desistência, desde já homologo a
desistência, considerando que foram ouvidos em juízo os policiais que
atenderam a ocorrência. Assim, fica autorizada a designação de
interrogatório do acusado, devendo o Cartório atentar para o endereço
de fls. 92 e 139 e não o do mandado de fls. 133/134.

Bonfim/RR, 22 de dezembro de 2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000482-31.2015.8.23.0090
Nº antigo: 0090.15.000482-9
Réu: Wilkson Ramos Pena
 Processo de nº 0090.15.000482-9
Acusados: WILKSON RAMOS PENA
Artigo: Art. 180 do Código Penal- Receptação de motocicleta e Art. 244-
B da Lei 8069/90.

SENTENÇA

I- RELATÓRIO:

	WILKSON RAMOS PENA foi denunciado perante este Juízo pelo fato
delituoso descrito na petição inicial de fls. 02 a 03, subscrita pelo
Promotor de Justiça que atua nesta Comarca pelo delito do Art. 180,
caput do Código Penal, por 03 (três vezes) e Art. 244- B da Lei 8069/90,
em concurso material de infrações, uma vez que no dia 30 de setembro
de 2015, por volta das 10h30min, na Estrada Manoá, Município de
Bonfim- RR, o denunciado recebeu e conduzia, em proveito próprio, uma
motoc ic le ta  HONDA T ITAN 150 ,  de  co r  b ranca  chass i :
9C2KC1660fr045606, coisa que sabia ser produto de crime. Consta,
também, que na mesma data, horário e local, o denunciado prestou
auxilio, para que o menor A.P.S. e o maior Edivaldo, v. "corrente"
recebessem e conduzissem, em proveito, duas motocicletas, sendo a
pr imeira uma HONDA BROSS 150,  de cor  verde,  chassi :
9C2KDO550DR110149, e a outra não identificada, coisas que sabiam
ser produtos de crimes. Consta, por fim a denúncia, que o denunciado,
na mesma data, horário e local supracitados, na Cidade de Bonfim- RR,
corrompeu, bem como facilitou a corrupção do menor de dezoito anos,
A.P.S., de 17 anos de idade, praticando com ele a infração penal de
receptação.

	Decisão de recebimento de denúncia em fls. 04 e 04/verso, em data de
01/01/2016.

	FAC em fl. 06/07 da Comarca de Bonfim e Boa Vista Respectivamente.

	Citação do acusado WILKSON RAMOS PENA, em fls. 12/13.

	A Defensoria Pública do Estado apresenta resposta do acusado em fls.
14,   oportunidade em que arrolou 2 (duas) testemunhas para serem
ouvidas.

	Despacho de fl. 14/verso diz não ser o caso de absolvição sumária do
acusado e manda designar audiência.

	Oitiva das testemunhas PM FLAVIO PEREIRA BRITO, em fls. 37;
WELTON DA SILVA COSTA, em fls. 38; FERNANDA CRISTINA
VIVEIRO em fls. 399. Interrogatório do acusado WILDSON RAMOS
PENA, em fls. 40. Ata de Deliberação em audiência em fls. 36, onde foi
encerrada a instrução processual, nada requerido na fase do Art. 422 do
CPP, realização de memoriais orais pelo parquet, vista a DPE para os
memoriais no prazo legal.

	O MPE apresentou os memoriais finais orais em audiência em fls. 36 em
síntese: ratifica a denúncia. MP lê o depoimento do acusado na
delegacia no qual o acusado afirma conhecer e agir junto com A.;
destaca a ciência de ser  a moto produto de roubo, destaca o verbo
transportar produto de crime em proveito próprio- afirma reconhecimento
de dolo e materialidade delitiva. Destaca que o acusado não confessa
quanto a corrupção de menores, mas afirma ser possível concluir uma
vez que o acusado afirma conhecer A. e saber que ele transportaria uma
moto ( informações do IP). Destaca ser o crime de corrupção de
menores formal. Pede a condenação pelos dois crimes e requer o
reconhecimento de concurso de crimes. Requer a aplicação de regime
semiaberto por circunstâncias negativas, Requer a não substituição por
restritiva de direito.

	A DPE em assistência aos acusados WILKSON RAMOS PENA
apresenta memoriais escritos em fls. 41/60, onde em síntese apertada
requereu:

a) requereu primeiramente o acolhimento das preliminares, por
insuficiência probatória, por ausência do exame pericial e ausência de
documentos na entrega das motocicletas, em questão compromete
irremediavelmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa, consoante já se mencionou. Protesta-se, assim, pelo
reconhecimento dessa fragrante e absoluta eiva processual nos termos
do Art. 5, LIV e LV da CF e Art. 158 do CPP, decretando-se a nulidade
da ação, com a absolvição do denunciado nos termos do art. 386 do
CPP;
b) A absolvição por insuficiência probatória por inépcia da denúncia, nos
termos do Art. 386 do CPP e argumentos defensivos;
c) Requer a exclusão do Art. 244- B do ECA, nos termos defensivos.
d)  Requer a exclusão do Art. 69 do CP, nos termos defensivos.
e)  Requer a aplicação das atenuantes do Art. 65, I e III, "d" do CP, nos
termos defensivos.
f) Requer a aplicação do Art. 44 do CP, nos termos defensivos;
g) Requer a aplicação  do quantum mínimo e suspensão da pena nos
termos defensivos; Requer o não cabimento da reparação dos danos,
por não haver comprovação nos autos, nos termos defensivos.
i) Requer em caso de condenação, a concessão para responder em
liberdade até o trânsito em julgado, nos termos defensivos
j) Requer finalmente, se assim for, a aplicação do perdão de multa ou
aplicação no patamar mínimo.
l) Requer a concessão da gratuidade de justiça.

	Feito concluso para sentença em data de 14/12/2016.

	Nos autos de Inquérito Policial apenso de relevo tem-se: a) Boletim de
Ocorrência em fls. 04/05; b) auto de resistência a prisão do indivíduo
A.P.S.; c) auto de apresentação e apreensão de fls. 07;d ) termo de
entrega de adolescente em fls. 20 e sua identificação em fls. 21; e)
Consulta de Veículos na Base Local na moto HONDA/CG 150-TITAN
EX, na cor BRANCA, PLACA NUI 3243, constando como proprietário
WELTON DA SILVA COSTA e com retorno: veículo com suspeita de
Roubo e Furto, conforme fls. 23; f) Consulta de Veículos na Base Local
na moto HONDA NXR 150 BROS ES, na cor VERDE, PLACA NAN
2421, constando como proprietário FERNANDA CRISTINA VIVEIRO e
com retorno: veículo com suspeita de Roubo e Furto, conforme fls. 24; g)
Relatório da autoridade Policial em fls. 30/31.

	É o relatório no essencial. Passo a decidir.

II- FUNDAMENTAÇÃO:

	A materialidade delitiva é incontroversa dos autos de apreensão e
apresentação de fls. 07 dos autos do Inquérito Policial, e ainda, consulta
de Veículos na Base Local na moto HONDA/CG 150-TITAN EX, na cor
BRANCA, PLACA NUI 3243, constando como proprietário WELTON DA
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SILVA COSTA e com retorno: veículo com suspeita de Roubo e Furto,
conforme fls. 23; consulta de Veículos na Base Local na moto HONDA
NXR 150 BROS ES, na cor VERDE, PLACA NAN 2421, constando como
proprietário FERNANDA CRISTINA VIVEIRO e com retorno: veículo com
suspeita de Roubo e Furto, conforme fls. 24, e ainda, com relação ao
documento de identificação do adolescente A.P.S. em fls. 21 dos autos
do Inquérito apenso.

	Quanto a autoria está restou igualmente demostrada. Há depoimento
dos proprietários das motocicletas apreendidas em fls. 07 senhores
WELTONDA SILVA COSTA e FERNANDA CRISTINA que relatam que
tinham tido suas motocicletas roubadas, conforme degravação das
oitivas de fls. 61

	 Há, ainda o depoimento do Policial Militar FABIO PEREIRA BRITO que
atendeu a ocorrência, conforme degravação feita pela analista
processual em fls. 61.

	Quanto ao pedido da DPE de acolhimento de preliminar por falta de
exame pericial e ausência de documento na entrega das motocicletas
não há como acolhê-los. Basta o documento de fls. 23 e 24 dos autos
com a anotação de veículo com anotação de roubo e furto para a
comprovação do delito. Qual a necessidade da pericia? Somente para
dizer dos valores das motos apreendidas? O crime já estava
efetivamente consumado e comprovados pelos documentos de fls. 23/24
e com o depoimento dos proprietários das motocicletas que afirmaram
que sofreram substração dos bens apreendidos. Mais que isso é
desnecessário. Quanto a ausência de documentos de entregas das
motocicletas confesso que estou confusa. Esperava a DPE que os
proprietários, vítimas da subtração entregassem o documento? Obvio
que o acusado não tinha o documento e isso não ilide a comprovação do
delito de receptação. Tal raciocínio feito pela nobre Defensora Pública
foge a lógica do razoável.

	Assim, diante do conjunto probatório tenho que restou devidamente
comprovada nos autos a materialidade com relação as motos listadas
nos autos de apreensão de fls. 07 dos autos do Inquérito. Assim tenho
que restou comprovado a receptação de 2 (duas) motocicletas, e não de
3 (três) como aduz o parquet. Sendo nesse caso não há como acolher
na totalidade o que pediu o parquet. Tenho que com relação as 02
motocicletas em apreço aplica-se a regra do art. 70 do Código Penal
(concurso formal de crimes).

	E, ainda, diante do conjunto probatório formado restou, também,
devidamente comprovado o delito de Corrupção de Menores, sendo que
A. era efetivamente menor de 18 (dezoito) anos, conforme fls. 21 do I.P.
Sendo certo que se o acusado não sabia efetivamente a idade do
adolescente, no mínimo assumiu o risco (dolo eventual) quanto a idade
do jovem. Assim, considerando ser o delito de Corrupção de Menores
crime formal, conforme sustentou o parquet em memoriais finais orais e
Sumula 500 do STJ tenho que restou devidamente demonstrado nos
autos este crime. Sendo que quanto a este delito se aplica a regra do
Art. 69 do Código Penal.

	Quanto ao pedido de perdão da pena de multa feito pela DPE confesso
que não entendi o pedido já que não há previsão legal de tal pedido para
o delito do art. 180, caput do CP.

	O acusado confessou a receptação, pelo que faz jus a atenuante da
confissão quanto a este delito, nos termos da atenuante do Art. 65, III,
alínea d do Código Penal.O acusado não confessa a corrupção de
menores, logo não faz jus a atenuante da confissão para este delito.
	O acusado ao tempo da infração era menor de 21 (vinte) e um anos de
idade, assim, faz jus a atenuante constante no Art. 65, I, do Código
Penal para ambos dos delitos constantes da denúncia.

DA REDAÇÃO DOS ARTIGOS:

	Diz o artigo 180 do Código Penal:

	"Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio
ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
	Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa"
	Diz o artigo 244-B- do ECA:
	Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
	Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)

III - DISPOSITIVO:

	À vista de tudo o que foi exposto, e à vista de tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, a presente ação penal
deduzida com a denúncia, para condenar: A) CONDENAR o acusado
WILKSON RAMOS PENA, como incurso nas penas no Art. 180, caput
do Código Penal, no que concerne a receptação moto HONDA/CG 150-
TITAN EX, na cor BRANCA, PLACA NUI 3243, de propriedade WELTON
DA SILVA COSTA fls. 23; e na moto HONDA NXR 150 BROS ES, na cor
VERDE, PLACA NAN 2421, de propriedade FERNANDA CRISTINA
VIVEIRO fls. 24; B) ABSOLVER o acusado WILKSON RAMOS PENA,
por falta de materialidade delitiva (logo não comprovação do fato) com
relação a outra motocicleta não identificada na denúncia, vez que não
consta nada do auto de apreensão de fls. 07 do IP, nos termos do Art.
386, II, do CPP; C)  CONDENAR o acusado WILKSON RAMOS PENA,
como incurso nas penas do Art. 244-B do ECA, tendo por vítima A.P.S.
.
IV- DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO WILKSON RAMOS PENA.

A) PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 180 CAPUT, do Código
Penal

	Como consequência jurídica inevitável, passo a fixar-lhe, as penas,
observado o disposto no artigo 59 do Código Penal.

	Culpabilidade: normal a espécie, Antecedentes criminais: 	sem
antecedentes criminais, conforme se observa em fls. 06/07 dos autos da
ação penal; Conduta social: não foi possível aferir; Personalidade: não
foi possível aferir; Motivos: normais do tipo, Circunstâncias:
desfavoráveis vez que as motocicletas se destinavam a ser enviadas a
Guiana Inglesa o que dificultaria sobremaneira a sua recuperação,
Consequências: sem maiores consequências

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

1ª Fase: BENA -BASE- ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

	Pena base: 02 (dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias - multa, sendo
o dia multa no valor de 01/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente
ao tempo do fato.

2ª Fase: AGRAVANTE E ATENUANTES

	Não há agravantes. Ha para este acusado a atenuante da confissão
espontânea e da "menoridade, motivo pelo qual ATENUO a pena
privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a pena de multa em 30
(trinta) dias-multa. Assim a pena nesta fase esta concretamente dosada
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e em 50 (cinquenta) dias-
multa no valor de 01/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao
tempo do fato.

3ª Fase: CAUSA DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

	Não há causa de aumento de pena. Não há causa de diminuição. Assim
tono a pena do acusado definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão e em 50 (cinquenta) dias-multa no valor de 01/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

	DA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART 70 DO CÓDIGO PENAL

	Conforme constou da fundamentação foram 2 (dois) crimes de
receptação reconhecidos. Quanto a tais delitos aplica-se a regra do Art.
70 do Código Penal. Aplico a fração mínima de aumento, qual seja 1/6,
pelo que o acusado resta condenado em uma pena de 01 (um) ano e 9
(nove) meses e 60 (sessenta) dias-multa no valor de 01/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

	Com isto, a pena definitivamente fixada em desfavor do acusado
WILKSON RAMOS PENA para o delito descrito no art.180,caput do
Código Penal, aplicada a regra do art. 70 do Código Penal  é de 01 (um)
ano e 09 (nove) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no valor de 1/30
avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, para a receptação da
motocicleta pertencentes as vítimas WELTON DA SILVA COSTA e
FERNANDA CRISTINA VIVEIRO.

B) PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ECA

1ª Fase: BENA -BASE- ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

	Pena base: 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase: AGRAVANTE E ATENUANTES

	Não há agravantes. Há atenuante da "menoridade", motivo pelo qual
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atenuo a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses. Assim, a pena
para este delito resta fixada nesta fase em 01 (um ) ano e 03 (três)
meses de reclusão.

3ª Fase: CAUSA DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

	Não há causa de aumento de pena. Não há causa de diminuição.

	Com isto, a pena definitivamente fixada em desfavor do acusado
WILKSON RAMOS PENA para o delito descrito no art.244-B do ECA, é
de 01 (um) ano e 03 (três) de reclusão, para a corrupção do menor
A.P.S.
	DA APLICAÇÃO DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL

	Ao crime de receptação de corrupção de menores aplica-se a regra do
concurso material de crimes, pelo qual as penas dos delitos devem ser
somadas.

	Aplicando a regra do art. 69 do Código Penal, o acusado WILKSON
RAMOS PENA resta definitivamente condenado pelos delitos de
receptação e de corrupção de memores a pena de 03 (três) anos de
reclusão e a 60 (sessenta) dias-multa, no valo de 1/30 avos do salário-
mínimo vigente a época dos fatos.

V- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENAS, RESTRITIVAS DE
DIREITO E SURSIS:

	Fixo o regime de cumprimento de pena no ABERTO, tendo em vista que
não possui antecedentes criminais, nos termos de fls.06/07.

	É cabível a substituição da pena por 2 (duas) restritivas de direito, quais
sejam: a) limitação de final de semana; b) prestação de serviço
comunitário pelo prazo da condenação.

	Prejudicado analise do sursis já que houve substituição por restritiva de
direitos.

VI- DA SITUAÇÃO DE LIBERDADE/PRISÃO EM EVENTUAL
RECURSO:

	Mantenho a situação de liberdade o acusado, vez que se encontra solto
e por ora, não há motivo para prisão. Ademais a pena total foi inferior a 4
(quatro) anos, sendo substituída por restritiva de direitos e fixado o
regime aberto, sendo que a prisão seria desproporcional ao caso.

VII- DA INDENIZAÇÃO A(s) VITIMA(s):

	No que diz respeito ao disposto no art. 387, IV do Código de Processo
Penal, deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos
causados pela infração, vez que devido à inércia da jurisdição tenho que
não pode ser fixada ex oficio pelo Magistrado. Ademais, o parquet
aduziu nos memoriais finais que não há comprovação do prejuízo.

	No mais não há empecilho para que as vítimas busquem a reparação
cível por meio da ação ex delicto, conforme artigos 63 a 68 do CPP

VIII- CUSTAS PROCESSUAIS:

	Condeno o acusado, ainda, nas custas processuais, vez que no
processo penal não há que se falar na isenção de tais despesas tendo
em vista o texto expresso do Art. 804 do Código de Processo Penal.

IX- DA DEVOLUÇÃO DAS MOTOCICLETAS APRENDIDAS:

	Não achei nos autos qualquer auto de restituição dos objetos
apreendidos de fls.07 do IP. Assim, certifique nos autos quanto aos bens
quanto as motocicletas caso, ainda, estejam apreendida deve ser a(s)
vítima(s) intimada a retirá-la mediante a apresentação dos documentos
obrigatórios para a circulação.

	Quanto aos demais bens apreendidos de fls. 07 se certificados que
ainda estão apreendidos vista ao MPE para manifestação

 X- DISPOSIÇÕES FINAIS: Transitada em julgado esta
Decisão:

	A)	lance-se o nome do(s) réu (s) WILKSON RAMOS PENA no rol dos
culpados;

	B)	proceda-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;

	C)	expeça-se guia para execução definitiva da pena.

	D)	Com fundamento no artigo 17 do Código de Normas da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de Roraima, havendo trânsito em julgado
desta sentença, para a acusação, determino a expedição de Guia para
execução provisória da pena imposta.

	E) 	Intime-se a(s) vítima(s) WELTON DA SILVA COSTA, FERNANDA
CRISTINA VIVEIRO e A.P.S.

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

	Bonfim, 09 de JANEIRO de 2017.

Joana Sarmento de Matos.
Juíza de Direito Titular da Comarca de Bonfim.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal Competên. Júri
006 - 0000203-55.2009.8.23.0090
Nº antigo: 0090.09.000203-2
Réu: Joao Dias da Costa
 Comarca de BONFIM
Autos de nº 0090.09.000203-2
Acusado: JOÃO DIAS DA COSTA

DECISÃO- SANEAMENTO DE AUTOS- RECEBIMENTO DE
ADITAMENTO- RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA- SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETENCIA QUANTO
A COMPETENCIA,  VEZ QUE A CRIAÇÃO DE COMARCA
POSTERIORMENTE NAO ALTERA A COMPETÊNCIA PRE
ESTABELECIDA DA AÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO Art. 43 DO CPC
UTILIZADO POR ANALOGIA COMO CONSTOU DO RHC nº 83.181/RJ,
Tribunal Pleno STF- Relator para acórdão o Ministro Joaquim Barbosa,
DJe 22/10/04".

I- Relatório:

	JOÃO DIAS DA SILVA, exaustivamente qualificado nestes autos de nº
0090.09.000203-2, foi denunciado perante este Juízo por homicídio
qualificado,  com emprego de recurso que dificultou e tornou impossível
a defesa do ofendido.O fato  está narrado na petição de ingresso de fls.
02/03

	"() No dia 16 de junho de 1997, por volta das 13 horas, no Município de
Bonfim, neste Estado, o denunciado, com vontade de matar desferiu
tiros de rifle calibre 38 contra a vítima FRANCISCO DE ASSIS MATOS
LIMA atingindo-o. Um dos tiros atingiu também a vítima. JOÃO LUIZ
VIEIRA GONÇALVES, ferindo-o

	Consta dos autos que a vítima e o denunciado encontravam-se na
residência da testemunha ROBERTO DE SOUZA quando o denunciado
passou a discutir com a vítima FRANCISCO DE ASSIS. João se afastou
indo embora e, pouco tempo retornou armado com um rifle e, mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido, passou a atirar em
FRANCISCO, tendo dois disparos o atingido e um outro alvejado JOÃO
LUIZ, causando as lesões descritas nos laudos de fls. 34/25v.

	Assim agindo, incorre o denunciado nas penas no Art. 121, parágrafo 2º,
inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal".

	A denúncia foi recebida pela decisão de fls. 02 em data de 15/02/2002.

	Inquérito Policial que dá lastro a denúncia a partir de fls. 04 em diante
até o Relatório da Autoridade Policial de fls.30/31

	Laudo de Exame de Corpo de delito - LESÕES CORPORAISS em
FRANCISCO DE ASSIS MATOS LIMA em fls. 27.

	Laudo de Exame de Corpo de delito - LESÕES CORPORAIS em JOÃO
LUIZ VIEIRA GONÇALVES em fls. 28.
	Manifestação do parquet em fls. 32/verso em que requereu diligências.
Sendo despachado pela autoridade policial quanto a impossibilidade de
cumprimento e pedindo prazo para cumprimento em fls. 40,44,
49,54,59,64,66,71,77,84,90,96, 102.

	Manifestação do parquet em fls. 104.

	Fora designada audiência de interrogatório para 27/11/2002 as 12: 00
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horas (fls. 109), não sendo localizado o acusado conforme fls. 109/verso.

	Certidão de não ocorrência de audiência pela ausência do acusado em
fls. 110, sendo dada vista ao parquet para manifestação. O órgão de
acusação manifesta em fls. 111, requerendo a citação por edital.

	Edital de citação em fls. 113.

	Certidão de não realização de audiência por ausência do acusado citado
por edital e fl. 114, sendo dada vista ao parquet para manifestação. O
órgão manifesta em fls. 115 requerendo a aplicação do Art. 366 do CPP,
decretação da prisão do acusado e oitiva das testemunhas arroladas na
denúncia.

	Decisão de fls. 116/117 SUSPENDE O PROCESSO E O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL, nos termo do ART. 366 DO CPP.E, ainda,
decretando a prisão preventiva do acusado para a aplicação da lei penal.

	Em fls. 119/verso o órgão de acusação faz ADITAMENTO A DENUNCIA
para o fim de incluir o Art.14, II do Código Penal, passando o acusado a
responder pelo crime descrito no Art. 121, parágrafo 2º inciso IV c/c Art.
14, II, ambos do Código Penal.

	Certidão de audiência que não se realizou em fls. 132, sendo aberta
vista ao parquet. O órgão de acusação manifestou-se em fls. 132/verso.

	Certidão de audiência que não se realizou em fls. 141, sendo aberta
vista ao parquet. O órgão de acusação manifesta em fls. 142 e fls. 149.

	Certidão de audiência que não se realizou em fls. 167, sendo abeta vista
ao parquet. O órgão de acusação manifesta em fls.168.

	Certidão de audiência que não se realizou em fls. 174.

	Oitiva em Juízo de JOÃO LUIZ VIEIRA GONÇALVES em fls. 185. Ata de
deliberação em audiência em fls. 186. O órgão de acusação desistiu das
testemunhas não localizadas em fls. 188/verso, sendo homologado em
fls.188.

	Encerramento do primeiro volume em fls. 201.

	Despacho mandando renovar o mandado de prisão do réu em fls. 207.

	Despacho de DECLINIO DE COMPETÊNCIA PARA COMARCA DE
BONFIM, em virtude da criação da Comarca de Bonfim em fls. 211.

	Manifestação do parquet em fls. 215/216. Despacho em fls. 218.
Certidão de fls. 220.Certidão de audiência que não ocorreu em fls.
277.Devolução de carta precatória em fls. 330.

	Manifestação do parquet em fls. 333. Despacho de fls. 335 de feito
suspenso. Despacho de fls. 374 para manter suspenso. Manifestação do
parquet em fls. 401. Despacho para atender o parquet em fls. 402.
Termo de encerramento do segundo em fls. sem numeração, logo após
a 408. Certidão de que os autos estão suspensos nos termos do Art. 366
do CPP em fls. 409.

	Em fls. 410/415 consta informação quanto ao cumprimento do mandado
de prisão em desfavor do acusado JOÃO DIAS DA COSTA. Despacho
quanto a prisão em fls. 417. Despacho para cumprimento de carta
precatória em fls.423.

	Manifestação do parque em fls. 455.

	O acusado JOÃO DIAS DA COSTA constituiu advogado em fls. 463/464
e fls. 478/479.

	Decisão concessiva de liberdade provisória em fls. 481/482.

	Ata de deliberação em audiência em fls. 520. Ata de deliberação em
audiência em fls. 528. Ata de deliberação em audiência em fls. 532.

	Oitiva em juízo de FRANCISCO DE ASSIS DE MATOS LIMA em fls.
537. Ata de deliberação em audiência em fls. 538.

	Termo de audiência em fls.557.

	Certidão de fls. 562 de que não consta dos autos resposta a acusação.
O despacho de fls. 536 chama o feito a ordem para o fim de intimar o
advogado do acusado para apresentar defesa preliminar. Certidão em
fls. 565 no sentido de que não houve manifestação do advogado do
acusado, sendo determina vista a DPE. A Defensoria Pública do Estado
manifesta em fls. 566 onde oferece a resposta, mas requer a intimação

pessoal do acusado para nomear novo advogado ou dizer se precisa da
assistência da Defensoria Pública.

	O acusado apresenta resposta em fls. 568/569.

	Despacho em fls. 571 e 571/v.

	Interrogatório do acusado JOÃO DIAS DA COSTA em fls. 586.

	Decisão em fls. 599/verso.

	Manifestação do parquet em fls. 602/603 no sentido de que o processo
não está em ordem, vez que em embora o réu tenha sido preso, até a
presente data não foi efetivada a citação do denunciado.

	Despacho em fls. 604/verso no sentido que não há nulidade foi citado
por edital e constituiu advogado particular sendo interrogado.

	Encerramento do terceiro volume logo após as fls. 607.

	Termo de audiência que não se realizou em fls. 367.

	Termo de audiência que não se realizou em fls. 653.

	Termo de audiência que não se realizou em fls. 656.
	Certidão de não realização de audiência em fls.660.

	Manifestação do parquet em fls. 666. Devolução da precatória em fls.
667. Despacho de vista ao parquet em fls. 669. O parquet manifesta em
fls. 672/verso para que seja intimada a defesa para dizer quanto as
testemunhas.

	Certidão de antecedentes criminais em fls. 670/671

	Despacho de fls. 673 no sentido de que não obstante a decisão de fls.
604/verso de que não houve citação do acusado. O acusado fora citado
em fls.679/verso. A DPE apresentou resposta em fls. 680/382.

	Decisão em fls. 683/verso determinando a abertura de vista a DPE para
que informe se ratifica, ou melhor, concorda com a ratificação dos atos já
realizados, conforme despacho de fls. 673 (parte final).

	A Defesa concorda com a ratificação em fls. 683/verso. Em virtude da
manifestação da defesa há o despacho de fls. 684.

	Memoriais Finais, apresentados pelo Ministério Público, de fls. 685/687
onde pugna pela PRONUNCIA de JOÃO DIAS DA COSTA, como
incurso nas penas do art. 121, parágrafo 2º, inciso IV (recurso que
dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
Brasileiro.

	Memoriais Finais apresentados pelo acusado JOÃO DIAS DA CONTA,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de fls. 689/702,
pretendendo, alternativamente: a) da PRELIMINAR ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA EM VIRTUDE DE ERRO DE TIPO,
afastando-se a responsabilidade penal do mesmo nos moldes contido no
Art. 386,III, CPP, conforme os documentos defensivos; b) da preliminar
desqualificadora do inciso IV, paragrafo 2 doo Art. 121 do Código Penal.
Que seja afastada qualificadora e sua improcedência do Art. 121,
parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal, por ausência de demonstração
da qualificadora de emprego de recurso que dificulte ou torne impossível
a defesa da vítima; c) da preliminar da desclassificação do Art. 121,
parágrafo 2º, inciso IV; c/c Art. 14, II do Código Penal para o Art. 129, do
CP, do crime imputado ao denunciado na denúncia para o tipo penal do
Art. 129 do CPB, prosseguindo-se a ação nos termos do art.. 418 do
Código de Processo Penal, conforme os argumentos defensivos; d) seja
o réu impronunciado; e) concessão da justiça gratuita.

	É o relatório. Extenso, porém necessário tendo em vista a complexidade
dos autos que já estão em 04 (quatro) volumes.

A) DO RECEBIMENTO AO ADITAMENTO PROPOSTO EM FLS.
119/VERSO:

	Da análise dos autos, conforme constou do extenso relatório houve o
oferecimento de ADITAMENTO a DENUNCIA, conforme fls. 119/verso.
Ocorreu que, salvo melhor Juízo, não houve o RECEBIMENTO DO
ADITAMENTO. Assim, em SANEAMENTO DE AUTOS, RECEBO O
ADITAMENTO PROPOSTO pelo parquet em fls. 119/verso.

	Saliento que com relação a este ADITAMENTO não há qualquer prejuízo
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para a defesa, vez que a denúncia inaugural somente equivocou-se na
capitulação quando constou como consumado e não tentando o delito.
	E, tanto não houve prejuízo a defesa do acusado que a Defesa Técnica
por ele constituída, em fls. 568/569, ao apresentar RESPOSTA A
ACUSAÇÃO aduz que: "o ilustre e Digníssimo representante do parque,
equivocou-se quanto ao oferecimento da denúncia ao mencionar o Art.
121, paragrafo 2º, inciso IV do CP, enquanto que na realidade sua
tipificação acentua-se tão somente em crime tentado"

	E, tanto é tentado e não consumado o delito que consta: a)Laudo de
Exame de Corpo de delito - LESÕES CORPORAIS em FRANCISCO DE
ASSIS MATOS LIMA em fls. 27; b)Laudo de Exame de Corpo de delito -
LESÕES CORPORAIS em JOÃO LUIZ VIEIRA GONÇALVES em fls. 28.
Conforme se vê é laudo de lesão corporal e não cadavérico.

	Assim, nesse ponto não há qualquer prejuízo para o acusado quanto ao
presente RECEBIMENTO, até porque responder por delito homicídio
qualificado tentando é menos gravoso do que responder por delito de
homicídio qualificado consumado, como constou na denúncia inaugural
de fls. 02/03 e recebida em fls. 02.

B) DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO ACUSADO:

	Observo que o acusado constitui defesa que apresentou resposta
conforme fls. 568/569. O acusado ao ser interrogado em fls. 586 se fez
assistido por seu advogado Dr. HELIO FURTADO LADEIRA-OAB-RR
358-B.

	Não localizei nos autos qualquer renúncia do mandato outorgado. E,
ainda, que tenha ocorrido a renúncia o correto e intimar o acusado para
a constituição de novo advogado, ou declara se necessita de ser
assistido pela Defensoria Pública do Estado, vez que é direito do
acusado em se fazer representar por advogado de sua confiança. E,
tanto que o despacho de fls. 673 manda intimar o advogado para que,
caso concorde, ratifique os atos já praticados.

	Assim cabia ao advogado ratificar ou não. E, no caso de omissão do
causídico a intimação do réu para constituição de novo advogado.
Ocorre que a decisão de fls. 682/verso determina vista a DPE, tendo
este órgão concordado com a ratificação dos atos praticados em fls.
683/verso. E, a partir dai culminou com a Defensoria Pública
apresentando os memorais finais em fls.689/702.

	Assim forçoso concluir que a partir de fls.683/verso e com os memoriais
finais pela DPE há cerceamento de defesa do acusado, vez que não
consta manifestação de seu advogado constituído.

	Diante do exposto, torno sem efeito os atos praticados pela DPE em fls.
683/verso e os memoriais finais de fls.689/702 para o fim de
proporcionar meio para que o advogado do acusado Dr. HELIO
FURTADO LADEIRA (ou eventual substabelecido) manifeste nos autos
quanto a ratificação dos atos, nos termos da decisão de fls. 682/verso;
bem como apresente novos memoriais finais em substituição aos
apresentados pela DPE, ou mesmo a sua ratificação. Assim, intime-se a
Defesa Constituída para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de preclusão, comunicação a OAB do abandono do processo e
aplicação de multa nos termos do Art. 265 do CPP.

	Decorrido o prazo de 10 (dez) dias certifique se houve ou não
manifestação da defesa. Caso não tenha ocorrido manifestação da
Defesa Constituída intime-se o acusado pessoalmente para que
constitua novo advogado nos autos, ou declare se necessita de
assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública do Estado.
C) DA COMPETÊNCIA DA COMARCA DE BONFIM- SUSCITAMENTO
DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA NOS AUTOS.

	 Observo que no há despacho de DECLINIO DE COMPETÊNCIA PARA
COMARCA DE BONFIM, em virtude da criação da Comarca de Bonfim
em fls. 211.

	Ocorre, que com a devida vênia a magistrada prolatora de tal despacho
dele discordo e entendo que a COMPETÊNCIA é da VARA DE
ORIGEM, sustento tal posicionamento no entendimento consolidado no
que ficou chamado de Chacina de Unai onde ficou estabelecida a
Competência da Comarca de Belo Horizonte em detrimento da Comarca
de Unai, criada seção Federal posteriormente.

	 A decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal baseou-se no
artigo 87 do Código de Processo Civil (CPC/1973) atual redação do Art.
43 do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a determinação da
competência no momento em que a ação é proposta. Sendo que o
Ministro Toffoli explicou que o STF já pacificou o entendimento de que,

quando há desdobramento de comarcas, aos processos penais em
curso deve ser aplicado por analogia o artigo 87 do CPC (atual 43). O
ministrou citou que o entendimento foi alcançado pelo Plenário da Corte
no RHC 83.181.

	No sentido aqui sustentado:

	"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

	PROCESSO PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVA VARA
	POSTERIORMENTE AO INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
	APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. ORDEM DENEGADA.
1.A criação de novas varas, em virtude de modificação da Lei de
Organização Judicial local, não implica incompetência superveniente do
juízo em que se iniciou a ação penal.
2. O art. 87 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo penal, leva à perpetuação do foro, em respeito ao princípio do
juiz natural.
3. Ordem denegada" (RHC nº 83.181/RJ, Tribunal Pleno)
Relator para acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 22/10/04."

	Assim, sendo a questão da competência matéria de ordem pública que
deve preceder eventual analise do mérito, tendo em vista o declínio de
fls.211 e não concordando esta magistrada com tal declínio SUSCITO
desde logo o presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

	Apos a manifestação da defesa no que concerne ao tópico B remeta-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima para
análise da (in) competência da Comarca de Bonfim, pelos argumentos
expostos na presente decisão.

	Publique-se. Registre-se. Intimem-se (MPE, pessoalmente de Defesa
Constituída via DJE). Cumpra-se.

Bonfim, 09 de Janeiro de 2017.

Joana Sarmento de Matos.
Juíza de Direito - Titular da Comarca
Advogado(a): Hélio Furtado Ladeira

Infância e Juventude
Expediente de 10/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Joana Sarmento de Matos

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

ESCRIVÃO(Ã):
Débora Batista Carvalho

Proc. Apur. Ato Infracion
007 - 0000174-63.2013.8.23.0090
Nº antigo: 0090.13.000174-7
Indiciado: Criança/adolescente
 SENTENÇA

Tratam os autos de Boletim de Ocorrência Circunstanciado em desfavor
do menor J. S. para apuração da prática de ato infracional análogo aos
crimes previstos no art. 129, caput, do CPB.
Instado a se manifestar acerca das providências a serem tomadas
quanto ao referido menor, o Ministério Público requereu a extinção do
processo por perda do interesse de agir, uma vez que J. S. completará
21 anos de idade.
É o breve e sucinto relatório. Decido.
Acolho a manifestação do Ministério Público quanto a perda do interesse
de agir, uma vez que é atribuído ao Ministério Público a possibilidade de
promover o arquivamento dos autos nos termos do art. 180, I do ECA.
Ante o exposto, homologo o pedido formulado pelo Ministério Público
nos termos do art. 181, § 1º do ECA e determino o arquivamento do
presente Boletim de Ocorrência Circunstanciado.
Cientifique-se o Ministério Público e a DPE.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.I.C.
Bonfim/RR, 22 de dezembro de 2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
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Nenhum advogado cadastrado.

Exec. Medida Socio-educa
008 - 0000237-20.2015.8.23.0090
Nº antigo: 0090.15.000237-7
Infrator: Criança/adolescente
 Processo nº 0090.15.000237-7

SENTENÇA

Tratam os autos de Boletim de Ocorrência Circunstanciado em desfavor
do adolescente S.S.A. para apuração da prática de ato infracional
análogo aos crimes previstos no art. 180, § 1º e art. 288, todos do CPB.
Instado a se manifestar acerca das providências a serem tomadas
quanto ao referido menor, o Ministério Público requereu a extinção do
processo por perda do interesse de agir, uma vez que S. completou 18
anos no dia 08/12/2016, sendo a partir da referida data plenamente
imputável.
É o breve e sucinto relatório.
Decido.
Acolho a manifestação do Ministério Público quanto a perda do interesse
de agir, uma vez que é atribuído ao Ministério Público a possibilidade de
promover o arquivamento dos autos nos termos do art. 180, I do ECA.
Ante o exposto, homologo o pedido formulado pelo Ministério Público
nos termos do art. 181, § 1º do ECA e determino o arquivamento do
presente Boletim de Ocorrência Circunstanciado.
Cientifique-se o Ministério Público e a DPE.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.I.C.
Bonfim/RR, 22 de dezembro de 2016.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Boa Vista, 11 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5896 67/83



PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Expediente de 10/01/2017

EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 DIAS)

O MM.  Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública,  Dr.  Aluizio Ferreira Vieira,  no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei etc...

Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da
Ia  Vara  da Fazenda Pública,  se  processam os autos  da  EXECUÇÃO FISCAL sob o número nº 0921383-
17.2010.8.23.0010, que tem como exequente o MUNICÍPIO DE BOA VISTA – CNPJ N° 05.943.030/0001-55 e como
executado JOSE RIBAMAR DE ARAUJO BARBOSA – CPF 144.492.182-72, encontrando-se este atualmente em
lugar incerto e não sabido, ficando o executado CITADO de todos os termos da ação supramencionada, para que
efetuem o pagamento da dívida ou garantam a execução nos termos dos arts. 8º e 9º da LEF, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar do término do prazo de 30 (trinta) dias após a publicação deste edital. Cumpra-se, na forma da lei. E
para constar, Eu, Shiromir de Assis Eda (Diretor de Secretaria) mandei lavrar o presente e, de ordem do MM.
Juiz, o assino.

OBS.: Foi afixado no mural da Primeira Vara da Fazenda Pública, o presente edital, para quem possa interessar.

SEDE DO JUÍZO: Fórum Advogado Sobral Pinto, Praça do Centro Cívico, 666 – Centro, Boa Vista/RR.

Boa Vista – RR, 10 de Janeiro de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
(NO PRAZO DE 20 DIAS)

O MM. Juiz de Direito, da Primeira Vara da Fazenda Pública, Dr. Aluizio Ferreira Vieira, faz saber que neste Juízo
tramita o seguinte processo: 

Processo:  0107672-51.2005.8.23.0010 – Execução Fiscal
Exequente:  O MUNICÍPIO DE BOA VISTA
Executado:  GENI HENSTCHKE CPF 211.475.150-34

Estando o executado adiante qualificado em local incerto e não sabido, expediu-se o presente Edital com a
seguinte finalidade: 
INTIMAÇÃO  da  parte  nome  e  endereço  acima,  INTIMAÇÃO  do  executado GENI  HENSTCHKE  CPF
211.475.150-34,  para, no prazo de 15 (quinze) dias cumprir voluntar iamente a sentença. INTIMAÇÃO da
parte nome e endereço acima para que efetue o pagamento de R$ 89,82 (oitenta e nove reais e oitenta e dois
centavos)  referentes ao valor das custas finais nos autos do processo acima, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a
contar da publicação deste edital, sob pena de inclusão na dívida ativa do Estado. Cumpra-se, na forma da lei. E
para constar, Eu, Shiromir de Assis Eda (Diretor de Secretaria) mandei lavrar o presente e, de ordem do MM.
Juiz, o assino.

OBS.: Foi afixado no mural da Primeira Vara da Fazenda Pública, o presente edital, para quem possa interessar.

SEDE DO JUÍZO: Fórum Advogado Sobral Pinto, Praça do Centro Cívico, 666 – Centro, Boa Vista/RR.
Boa Vista – RR, 10 de janeiro de 2017.

Shiromir de Assis Eda
Diretor de Secretaria 
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COMARCA DE BONFIM

Expediente de 10/01/2017
PORTARIA GAB nº 001/2017

A Dra. JOANA SARMENTO DE MATOS, Juíza de Direito da Comarca de Bonfim, no Estado de Roraima, no
uso de suas atribuições legais, etc.

Considerando que esta Magistrada assumiu a Comarca de Bonfim a partir  de 20 de setembro de 2016
quando as metas do CNJ/2016 ainda não estavam totalmente cumpridas;

Considerando que mesmo com a remoção de servidores da Comarca no período final de cumprimento de 
meta de 2016;

Considerando  o  espírito  de  equipe,  comprometimento,  harmonia,  e  superação  de  obstáculos  no
cumprimento das metas da Comarca no ano de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º - ELOGIAR os servidores:

a) FRANCISCO JAMIEL   (assessoria) no período de 20 setembro de 2016 a 20 de dezembro de 2016

b) ISABELA MELO LOPES (chefe de Gabinete) no período de 20 setembro de 2016 a 31 de dezembro de
2016.

c)  DÉBORA BATISTA  CARVALHO  (Direção  de  Secretaria)  no  período  de  20  de  setembro  a  31  de
dezembro de 2016.

d) JANNE KASTHELINE DE SOUZA FARIAS  (Analista Processual/ Função Operacional).

e) MOISÉS DUARTE DA SILVA  (Técnico Judiciário).

f) ALINE MELO LOPES  (Técnica Judiciária).

g) SHAYENNE SEABRA CARVALHO  (Técnica Judiciária).

h) ARTUR BONFIM DA CONCEIÇÃO  (Técnico Judiciário).

i) DANTE ROQUE MARTINS BIANECK  (Oficial de Justiça).

j) EDIMAR DE MATOS COSTA (Motorista).

Art. 2º -  CONCLAMAR os servidores a continuarem com o comprometimento e espírito de equipe para a
superação de obstáculos para que possamos prestar a jurisdição da Comarca de forma, célere, efetiva e
justa.

Art. 3º - DETERMINAR que esse elogio seja encaminhado para anotação na ficha dos servires listados.

Bonfim/RR, 10 de Janeiro de 2017.

Joana Sarmento de Matos
Juíza de Direito- Titular da Comarca
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 10JAN17

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 021 - DG, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro
no artigo 54 e 55 da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E :

Autorizar  o  afastamento do servidor MESSIAS  ELIAS  PINTO,  Assessor  Administrativo,  em  face  do
deslocamento do município de São Luiz-RR, para o município de Rorainópolis-RR, no dia 09JAN17, sem
pernoite, para condução de Denúncias e Inquéritos das referidas comarcas, Processo nº 010/17 – DA, de 09
de janeiro de 2017. SisproWeb:081906030481744

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 023 - DG, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro
no artigo 54 e 55 da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E :

Autorizar  o  afastamento do servidor ARMANDO  ALVES  DE  SOUZA  FILHO,  Motorista,  em  face  do
deslocamento  do  município  de  Boa  Vista-RR,  para  o  município  de  Bonfim-RR,  no  dia  11JAN17,  sem
pernoite, para condução do Promotor de Justiça Subscritor à Promotoria de Justiça de Bonfim-RR, Processo
nº 011/17 – DA, de 09 de janeiro de 2017. SisproWeb:081906030491715

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 024 - DG, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro
no artigo 54 e 55 da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E :

Autorizar o afastamento dos servidores  ANA PAULA VASCONCELOS SOUZA ,  Oficiala de Diligência e
JAMES  BATISTA  CAMELO,  Assessor  Administrativo/Oficial  de  Diligência  “Ad  Hoc”, em  face  do
deslocamento  para  o  município  do  Cantá-RR,  sede,  Vila  Central  e  Adjacências  no dia  10JAN17,  sem
pernoite,  para  Localizar,  Constatar  e  Notificar  pessoas  e  Requisitar  dados  e  documentos  no  referido
Município. Processo nº 012/17 – DA, de 09 de janeiro de 2017. SisproWeb:081906030501796
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 025 - DG, DE 09 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro
no artigo 54 e 55 da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E :

I -  Autorizar o  afastamento da servidora  EDLENE SILVA DOS SANTOS , auxiliar de limpeza e Copa, em
face do deslocamento para o município de Alto Alegre-RR, no dia  11JAN17, sem pernoite, para executar
serviços de limpeza na Promotoria do referido município.
II - Autorizar o afastamento do servidor RONDINELLY MEDEIROS FERREIRA , Motorista, em face do 
deslocamento para o município de Alegre-RR, no dia 11JAN17, sem pernoite, para conduzir veículo com 
servidora que executará serviços de limpeza na Promotoria do referido município. Processo nº 013/17 – DA 
de 09 de janeiro de 2017. SisproWeb: 081906030511759

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 026 - DG, DE 10 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro
no artigo 54 e 55 da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E :

I - Autorizar o afastamento da servidora ROSSINE PIMENTEL CARDOSO , auxiliar de limpeza e Copa, em
face do deslocamento para o  município de  Mucajaí-RR,  no dia  13JAN17, sem pernoite,  para executar
serviços de limpeza na Promotoria do referido município.
II  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  ALEXSANDRO  CARVALHO  DOS  SANTOS , auxiliar  de
manutenção, em face do deslocamento para o município de Mucajaí-RR, no dia  13JAN17, sem pernoite,
para executar serviços de limpeza e capina na Promotoria do referido município.
III  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  ANDRÉ  GEORGE  SOBRINHO  REBOUÇAS , auxiliar  de
manutenção, em face do deslocamento para o município de Mucajaí-RR, no dia  13JAN17, sem pernoite,
para executar serviços de limpeza e capina na Promotoria do referido município.
IV - Autorizar o afastamento do servidor RUBENS GUIMARÃES SANTOS , Motorista, em face do 
deslocamento para o município de Mucajaí-RR, no dia 13JAN17, sem pernoite, para conduzir veículo com 
servidores que executará serviços de limpeza e capina na Promotoria do referido município. Processo nº 
014/17 – DA de 10 de janeiro de 2017. SisproWeb: 081906030521711

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 009 - DRH, DE 10 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 de acordo com a
Comunicação do Resultado do Exame Médico Pericial expedido pela Junta Médica do Estado de Roraima,

R E S O L V E :

Prorrogar  no período de 16 a 19DEZ2016 –  04 (quatro)  dias,  a licença para tratamento de saúde da
servidora  RAQUEL PALHA SILVESTRE CAROLINO , concedida por meio da Portaria nº 365 - DRH, de
16DEZ2016,  publicada no Diário  da Justiça Eletrônico nº 5879,  de 19DEZ2016, conforme Processo nº
758/2016 SAP/DRH/MPRR, de 22NOV2016. Sisproweb nº 081906028001668.

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

SICOJURR - 00055244

8o
IH

kz
A

D
K

f8
X

l+
F

+
1I

B
S

9f
7R

R
84

=
M

in
is

té
rio

 P
úb

lic
o

Boa Vista, 11 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5896 73/83



TABELIONATO DO 1º OFÍCIO 
 

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)GUSTAVO  BRUNO  DE JESUS TAVARES e VERONICA CASADIO FERNANDES 
ELE: nascido em Manaus-AM, em 11/01/1993, de profissão Tecnico em Informática, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Antonio Pinheiro Galvão, nº 1423, Bairro Buritis, Boa Vista-RR, filho de 
VALDEMAR DE SOUZA TAVARES  e INÊS DE JESUS TAVARES. ELA: nascida em São Paulo-SP, em 
06/12/1995, de profissão Professora, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Alagoas, nº 579, 
Bairro dos Estados , Boa Vista-RR, filha de MESSIAS DA SILVA FERNANDES  e IOLE MARIA CASADIO  
FERNANDES. 
 
02)JOSÉ JUSTINO e AURINA GALVÃO 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 15/11/1930, de profissão Aposentado, estado civil solteiro, domiciliado 
e residente na Rua Rio Uraricoera, nº 125, Bairro Aracelis, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO JUSTINO e 
MARGARIDA JUSTINO. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 08/09/1941, de profissão Aposentada, estado 
civil solteira, domiciliada e residente na Rua Rio Uraricoera, nº 125, Bairro Aracelis,  Boa  Vista-RR,  filha  
de AMÉLIA  GALVÃO. 
 
03)WILLAMS LOPES PEREIRA  e  LEIDIANE  DO  NASCIMENTO ALVES 
ELE: nascido em Caxias-MA, em 09/02/1968, de profissão Engenheiro, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua 02 de Julho, nº. 257, Bairro Aeroporto, Boa Vista-RR, filho de JOÃO NUNES PEREIRA e 
MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 06/12/1984, de profissão 
Tecnica em Laboratório, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Mário do Violão, nº. 169, 
Bairro Liberdade, Boa Vista-RR, filha de FRANCISCO ALVES DA 
SILVA  e  MARIA  ZULEIDE  DO  NASCIMENTO. 
 
04)KENNEDY  VASCONCELOS  DE  CASTRO  e  ANDRIA  BRAGA  DA  SILVA 
ELE: nascido em Manaus-AM, em 13/06/1988, de profissão Estudante, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Tapajós, nº 648, Bairro Bela Vista, Boa Vista-RR, filho de RAIMUNDO ALVES DE 
CASTRO e MARIA OCILENE VASCONCELOS  DE  CASTRO. ELA: nascida em Itaituba-PA, em 
16/08/1995, de profissão Estudante, estado civil solteira, domiciliada e residente na Av Sol Nascente, nº 
200, Bairro Raiar do Sol, Boa Vista-RR, filha de GERLAND COSTA DA SILVA e RAIMUNDA ÁUREA 
BRAGA  DA  SILVA. 
 
05)AMADO  SOLORZANO  LOPEZ  e  ELIZÂNGELA  FERREIRA  DA  SILVA 
ELE: nascido em Cuba, em 13/09/1967, de profissão Odontólogo, estado civil divorciado, domiciliado e 
residente na Rua Coronel Mota, nº. 550, Apto. 5, Bairro Centro, Boa Vista-RR, filho de ENRIQUE RAFAEL 
SOLORZANO MENDIOLA e ERMINDA  LOPEZ. ELA: nascida em Catolé do Rocha-PB, em 08/06/1979, de 
profissão Enfermeira, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Coronel Mota, nº. 550, Apto. 5, 
Bairro Centro, Boa Vista-RR, filha de EVERALDO ALVES DA SILVA e AURENITA  FERREIRA  DA  
COSTA  SILVA. 
 
06)RONAN  SALES  FARIAS  e  ANA  PAULA  SÁ  CAVALCANTE 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 23/03/1988, de profissão Farmacêutico, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Pegasus, nº 43, Bairro Cidade Satelite, Boa Vista-RR, filho de CLEODON 
MARQUES DE FARIAS e IRAMITA SALES FARIAS. ELA: nascida em Bodocó-PE, em 26/03/1988, de 
profissão Comerciante, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Pegasus, nº 43, Bairro Cidade 
Satelite, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ BARROS CAVALCANTE  e MARIA DE FÁTIMA SÁ CAVALCANTE. 
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07)ALEXANDRE PINHO HELLER e ANALÚ SANTOS DA SILVA 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 30/07/1986, de profissão Atendente, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Tarcilo Ayres, nº. 1995, Bairro Pintolandia, Boa Vista-RR, filho de ROBERTO 
ALEXANDRE HELLER e DIRLENE DA COSTA  PINHO. ELA: nascida em Santarém-PA, em 09/07/1983, 
de profissão Auxiliar de Cartório, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Tarcilo Ayres, nº. 
1995, Bairro Pintolandia, Boa Vista-RR, filha de ADINELSON GONÇALVES DA SILVA e  MARIA  
RAIMUNDA  SILVA  DOS  SANTOS. 
 
Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista-RR, 10 de janeiro de 
2017. JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino. 
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO 

 
Expediente de 09/01/2017 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar ALLEX PAULO SILVA FERREIRA e IARA DOS 
SANTOS MENDES MARTINS , para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro, Autônomo, solteiro, com 25 anos de idade, nascido em Boa Vista-
RR, aos onze dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e noventa e um, residente 
e domiciliado na Rua Armando Nogueira, 2815, Cambara , Boa Vista-RR filho de ASSENEZ 
FERREIRA SILVA FILHO e de MARIETE PEREIRA DA SILVA . 
 

A habilitante IARA DOS SANTOS MENDES MARTINS , brasileira, Servidora Pública, 
solteira, com 28 anos de idade, nascida em Pinheiro-MA, aos vinte e seis dias do mês de abril do 
ano de um mil e novecentos e oitenta e oito, residente e domiciliada na Av. Jardim, 687, bl.15, 
Ap.203, Cidade Satelite , Boa Vista-RR, filha de ILSON MARTINS e de TEREZA DE JESUS 
MENDES MARTINS . 
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
 

Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 
no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 9 de janeiro de 2017 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 

Faço saber que pretendem-se casar ROSIVAL JOSE RAMOS e ELIZABETH  BARBOSA 
SOARES, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do 
Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileira(o), Pastor Evangélico, solteiro, com 33 anos de idade, nascido em 
Turvo-PR, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e oitenta e três, 
residente e domiciliado na Rua Ouro Verde, Jardim Primavera, Boa Vista-RR filho de VALMOR 
JOSE RAMOS e de ROSA DA SILVA RAMOS. 
 

A habilitante ELIZABETH BARBOSA SOARES, brasileiro(a), Missionária, solteira, com 26 
anos de idade, nascida em Canguaretama-RN, aos trinta dias do mês de outubro do ano de um mil 
e novecentos e noventa, residente e domiciliada na Rua Ouro Verde, Jardim Primavera, Boa Vista-
RR, filha de GERALDO SOARES PEREIRA e de MARIA DO LIVRAMENTO SOARES. 

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 

no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 9 de janeiro de 2017 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar WESLEY NATANAEL SILVA DE MELO e INGRID 
BEZERRA CAMÊLO, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, 
III, IV e V, do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro, Funcionário Público, solteiro, com 27 anos de idade, nascido em 
Boa Vista-RR, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e oitenta e 
nove, residente e domiciliado na Av. Teresa Maciel, 445, Cidade Satelite, Boa Vista-RR filho de 
ODIMAR PEREIRA DE MELO e de MARIA MADALENA SILVA DE MELO. 
 

A habilitante INGRID BEZERRA CAMÊLO, brasileira, Funcionária Pública, divorciada, com 
34 anos de idade, nascida em Santa Inês-MA, aos vinte dias do mês de maio do ano de um mil e 
novecentos e oitenta e dois, residente e domiciliada na Av. Teresa Maciel, 445, Cidade Satelite, 
Boa Vista-RR, filha de ITACY ARAUJO CAMELO e de MARIA GISELIA ALVES BEZERRA. 

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 

no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 9 de janeiro de 2017 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar CARLOS CAETANO LIMA SILVA e RÁYNA RIOS 
FERREIRA , para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, 
do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro, Militar, solteiro, com 21 anos de idade, nascido em Boa Vista-RR, 
aos quatorze dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e noventa e cinco, 
residente e domiciliado na Rua Felipe Xaud, 2558, Asa Branca, Boa Vista-RR filho de 
FRANCISCO MORAIS SILVA e de MARIA DA SOLIDADE LIMA DO NASCIMENTO . 
 

A habilitante RÁYNA RIOS FERREIRA , brasileira, do Lar, solteira, com 19 anos de idade, 
nascida em Boa Vista-RR, aos cinco dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e 
noventa e sete, residente e domiciliada na Rua Moacir Silva Mota, 117, Asa Branca , Boa Vista-
RR, filha de ERISNALDO ALVES FERREIRA e de ARLETE LOURA RIOS . 

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 

no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 9 de janeiro de 2017 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar RODOLFO HIAGO DOS SANTOS RAMOS e 
ARIELDA PEREIRA GOMES , para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 
incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro, Musico, solteiro, com 24 anos de idade, nascido em Santarém-PA, 
aos nove dias do mês de julho do ano de um mil e novecentos e noventa e dois, residente e 
domiciliado na Rua Japão, 387, Cauame, Boa Vista-RR filho de NEIZONOR FIGUEIRA RAMOS e 
de MARCIA CERES COSTA DOS SANTOS . 
 

A habilitante ARIELDA PEREIRA GOMES , brasileira, Estudante, solteira, com 23 anos de 
idade, nascida em Imperatriz-MA, aos cinco dias do mês de setembro do ano de um mil e 
novecentos e noventa e três, residente e domiciliada na Rua Japão, 387, Cauamé, Boa Vista-RR, 
filha de NÃO INFORMADO e de MARIA PEREIRA GOMES . 
 

Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 
no diário do poder judiciário. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
 
 
 

Boa Vista-RR, 9 de janeiro de 2017 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA e MAYARA 
OLIVEIRA DE MELO, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos 
I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileira(o), Técnico Em Celular, solteiro, com 21 anos de idade, nascido em 
Boa Vista-RR, aos dois dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e noventa e cinco, 
residente e domiciliado na Rua Amajarí, nº 832, Dr Airton Rocha, Boa Vista-RR filho de MANOEL 
DECH PAIVA DE ALMEIDA e de MARIA DAS DORES DE SOUZA PEREIRA. 
 

A habilitante MAYARA OLIVEIRA DE MELO, brasileiro(a), Estudante, solteira, com 16 
anos de idade, nascida em Santarém-PA, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil, 
residente e domiciliada na Rua Amajarí, nº 832, Dr Airton Rocha, Boa Vista-RR, filha de MARCOS 
ALEXANDRE DE MELO e de ALDINÉIA OLIVEIRA DE MELO. 

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 

no diário do poder judiciário. 
 
 
 

Boa Vista-RR, 9 de janeiro de 2017 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar JOÃO RODRIGUES FAÇANHA e ELIANE  CORRÊA 
SANTOS , para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, 
do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro, Segurança, solteiro, com 45 anos de idade, nascido em Maraã-AM, 
aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e setenta e um, residente e 
domiciliado na Rua Espedito de Paula Rodrigues,545, Alvorada , Boa Vista-RR filho de ALIRIO 
RODRIGUES FAÇANHA e de DEULINA RODRIGUES . 
 

A habilitante ELIANE CORRÊA SANTOS , brasileira, do Lar, divorciada, com 48 anos de 
idade, nascida em Cuiabá-MT, aos quatorze dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos 
e sessenta e oito, residente e domiciliada na Rua Espedito de Paula Rodrigues,545, Alvorada, Boa 
Vista-RR, filha de não informado e de ANA ROSA CORRÊA. 
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
 

Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 
no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 9 de janeiro de 2017 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar MARCOS ALAN RAMOS SOUSA e SUELLEM 
KARINY DOS SANTOS SILVA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro(a), Militar, solteiro, com 25 anos de idade, nascido em Pio XII-MA, 
aos quinze dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e noventa e um, residente e 
domiciliado na Rua Campinas, nº 499, Nova Cidade, Boa Vista-RR filho de *** e de MARIA DA 
LUZ RAMOS SOUSA. 
 

A habilitante SUELLEM KARINY DOS SANTOS SILVA, brasileira(o), do Lar, solteira, com 
26 anos de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de 
um mil e novecentos e noventa, residente e domiciliada na Rua Campinas, nº 499, Nova Cidade, 
Boa Vista-RR, filha de CRISTOVÃO DA SILVA FILHO e de MARIA VERA LÚCIA DOS SANTOS. 
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
 

Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 
no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 6 de janeiro de 2017 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar IRADILSON DUARTE FELIX e ALINE FERREIRA 
DUARTE, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do 
Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileira, Militar, solteiro, com 23 anos de idade, nascido em BOA VISTA-RR, 
aos dezoito dias do mês de junho do ano de um mil e novecentos e noventa e três, residente e 
domiciliado na Av. Jardim, 141, B.12, Ap.303, Cond. Buriti, Cidade Satelite, BOA VISTA-RR filho 
de OLIMPIO FELIX PALMA e de BETI LOURENÇO DUARTE. 
 

A habilitante ALINE FERREIRA DUARTE, brasileira, Estudante, solteira, com 31 anos de 
idade, nascida em BOA VISTA-RR, aos nove dias do mês de agosto do ano de um mil e 
novecentos e oitenta e cinco, residente e domiciliada na Av. Jardim, 141, B.12, Ap.303, Cond. 
Buriti, Cidade Satelite, BOA VISTA-RR, filha de JOSE LUIZ DUARTE e de MARIA FERREIRA DE 
LIMA BRITO. 

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 

no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 6 de janeiro de 2016 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar ALAILSON CARDOSO MOREIRA e BRENDA 
MEGIAS MARTINS, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, 
III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro(a), Soldado, solteiro, com 23 anos de idade, nascido em Pindaré-
Mirim-MA, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de um mil e novecentos e noventa e três, 
residente e domiciliado na Rua Geneses, nº 127, Cinturão Verde, Boa Vista-RR filho de ALDAIR 
JOSÉ MOREIRA e de MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MOREIRA. 
 

A habilitante BRENDA MEGIAS MARTINS, brasileira(o), Estudante, solteira, com 17 anos 
de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de um mil e 
novecentos e noventa e nove, residente e domiciliada na Rua Geneses, nº 127, Cinturão Verde, 
Boa Vista-RR, filha de JOSÉ FILHO MARTINS FERREIRA e de ALCIMAR SELEIRO MEGIAS. 
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
 

Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 
no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 6 de janeiro de 2016 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 

 
Faço saber que pretendem-se casar JARDSON COELHO SARMENTO e ANA CAROLINE 

LEANDRO BARBOSA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos 
I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro, Frentista, solteiro, com 31 anos de idade, nascido em Boa Vista-
RR, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e oitenta e cinco, 
residente e domiciliado na Rua Dourado, 101, Santa Tereza, Boa Vista-RR filho de não informado 
e de ELIMARA COELHO SARMENTO. 
 

A habilitante ANA CAROLINE LEANDRO BARBOSA, brasileira, Estudante, solteira, com 
17 anos de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de um 
mil e novecentos e noventa e nove, residente e domiciliada na Rua Dourado, 101, Santa Tereza, 
Boa Vista-RR, filha de SERAFIM FERREIRA BARBOSA NETO e de ROSELY SOUSA 
LEANDRO. 
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 

no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 6 de janeiro de 2017 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar FRANCISVAL TEODORO DA SILVA e JOELMA JATY 
DA SILVA , para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do 
Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro, Motorista, solteiro, com 27 anos de idade, nascido em Itaituba-PA, 
aos seis dias do mês de junho do ano de um mil e novecentos e oitenta e nove, residente e 
domiciliado na Rua Julieta Pereira de Melo, 809, Equatorial , Boa Vista-RR filho de ANTONIO 
JOSE FERREIRA DA SILVA e de MARIA DALVA TEODORO. 
 

A habilitante JOELMA JATY DA SILVA , brasileira, Promotora de Vendas, solteira, com 40 
anos de idade, nascida em Santarém-PA, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de um mil e 
novecentos e setenta e seis, residente e domiciliada na Rua Julieta Pereira de Melo, 809, 
Equatorial , Boa Vista-RR, filha de NÃO INFORMADO e de MARIA DE JESUS JATY DA SILVA . 
 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
 

Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 
no diário do poder judiciário. 
 
 
 

Boa Vista-RR, 6 de janeiro de 2017 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar MAURICIO DA CONCEICAO COELHO e VANESSA 
ALMEIDA CALIXTO, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, 
III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileira(o), Pedreiro, solteiro, com 29 anos de idade, nascido em Itaituba-
PA, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e oitenta e sete, 
residente e domiciliado na Rua CC-29, nº 258, Laura Moreira, Boa Vista-RR filho de LAUDIR 
VICENTE COELHO e de HELIONILDE DA CONCEIÇÃO . 
 

A habilitante VANESSA ALMEIDA CALIXTO, brasileira(o), Operadora de Caixa, solteira, 
com 26 anos de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de 
um mil e novecentos e noventa, residente e domiciliada na Rua CC-29, nº 258, Laura Moreira, Boa 
Vista-RR, filha de VALDIR CALIXTO e de DARLEIDE DE ALMEIDA CASTRO . 

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 

no diário do poder judiciário. 
 
 

Boa Vista-RR, 6 de janeiro de 2017 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar GERSON RODRIGUES DE SOUZA e JAKELYNE 
ALVES BARBOSA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, 

III e IV , do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileiro, Mecânico Ajustador, soleiro, com 26 anos de idade, nascido em 
Boa Vista-RR, aos dezessete dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e noventa, 
residente e domiciliado na Rua Izidio Galdino Silva, 79, Dr. Silvio Botelho, Boa Vista-RR filho de 
JESUINO BORGES DE SOUZA e de CÉLIA RODRIGUES VIANA. 
 

A habilitante JAKELYNE ALVES BARBOSA, brasileira, Estudante, solteira, com 22 anos 
de idade, nascida em João Lisboa-MA, aos treze dias do mês de julho do ano de um mil e 
novecentos e noventa e quatro, residente e domiciliada na Rua S-33, 1367, Senador Helio 
Campos, Boa Vista-RR, filha de GENIVAL PEREIRA BARBOSA e de BENVINA ALVES BRITO. 

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 

no diário do poder judiciário. 
 
 
 

Boa Vista-RR, 6 de janeiro de 2017 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar HERMINES SILVANO SALAZAR e IVANILDA SEIXAS 
LUCAS, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do 
Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante venezuelano, Pedreiro, solteiro, com 53 anos de idade, nascido em Caroní - 
Estador Bolívar - Venezuela-, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e 
sessenta e três, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Carlos Geraldo, 497, Centenário, Boa 
Vista-RR filho de não informado e de FIDELINA SALAZAR. 
 

A habilitante IVANILDA SEIXAS LUCAS , brasileira, Serviço Gerais, solteira, com 41 anos 
de idade, nascida em Barreirinha-AM, aos sete dias do mês de dezembro do ano de um mil e 
novecentos e setenta e cinco, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Carlos Geraldo, 497, 
Centenário, Boa Vista-RR, filha de não informado e de CEZARINA SEIXAS LUCAS. 

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 

 
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado 

no diário do poder judiciário. 
 
 
 
 

Boa Vista-RR, 5 de janeiro de 2017 
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