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GABINETE DA DESEMBARGADORA ELAINE BIANCHI

Expediente de 13/01/2017

PORTARIA DE ELOGIO Nº 001/17, de 10 de janeiro de 2017.

A Desembargadora ELAINE BIANCHI, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que este Gabinete cumpriu a Meta1/2016-CNJ;

CONSIDERANDO a inexistência de processos conclusos para este Gabinete há mais de trinta dias, quando
do fechamento do exercício/2016;

RESOLVE:

Art. 1°. ELOGIAR a servidora ARUSHA FREIRIA DE PAULA, ocupante do cargo de Assessor Jurídico -
Gabinete  da  Desa.  ELAINE  BIANCHI,  pelo  excelente  desempenho  de  suas  atividades,  dedicação  ao
trabalho, espírito de equipe, competência, responsabilidade e eficiência profissional, demonstrados ao longo
do ano de 2016, possibilitando o cumprimento da Meta/1 e o alcance dos índices satisfatórios galgados por
este Tribunal.

 Art. 2º. Determinar que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas registre e junte cópia desta
Portaria nos assentamentos funcionais da servidora.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Desa.   ELAINE BIANCHI

PORTARIA DE ELOGIO Nº 002/17, de 10 de janeiro de 2017.

A Desembargadora ELAINE BIANCHI, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que este Gabinete cumpriu a Meta1/2016-CNJ;

CONSIDERANDO a inexistência de processos conclusos para este Gabinete há mais de trinta dias, quando do
fechamento do exercício/2016;

RESOLVE:

Art.  1°. ELOGIAR  a servidora  SILVIA MARIA LOPES DUQUE,  ocupante  do  cargo  de  Assessor  Jurídico  -
Gabinete da Desa. ELAINE BIANCHI pelo excelente desempenho de suas atividades, dedicação ao trabalho,
espírito de equipe, competência, responsabilidade e eficiência profissional, demonstrados ao longo do ano de
2016, possibilitando o cumprimento da Meta/1 e o alcance dos índices satisfatórios galgados por este Tribunal.
 
 Art.  2º. Determinar que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas registre e junte cópia desta
Portaria nos assentamentos funcionais da servidora.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Desa. ELAINE BIANCHI
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PORTARIA DE ELOGIO Nº 003/17, de 10 de janeiro de 2017.

A Desembargadora ELAINE BIANCHI, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que este Gabinete cumpriu a Meta1/2016-CNJ;

CONSIDERANDO a inexistência de processos conclusos para este Gabinete há mais de trinta dias, quando do
fechamento do exercício/2016;

RESOLVE:

Art. 1°. ELOGIAR a servidora THIARA SUELLEN FREITAS CHAVES, cargo de Assessor Jurídico - Gabinete da
Desa. ELAINE BIANCHI,  pelo excelente desempenho de suas atividades,  dedicação ao trabalho,  espírito  de
equipe,  competência,  responsabilidade  e  eficiência  profissional,  demonstrados  ao  longo  do  ano  de  2016,
possibilitando o cumprimento da Meta/1 e o alcance dos índices satisfatórios galgados por este Tribunal.

Art.  2º. Determinar que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas registre e junte cópia desta
Portaria nos assentamentos funcionais da servidora.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Desa. ELAINE BIANCHI

PORTARIA DE ELOGIO Nº 004/17, de 10 de janeiro de 2017.

A Desembargadora ELAINE BIANCHI, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que este Gabinete cumpriu a Meta1/2016-CNJ;

CONSIDERANDO a inexistência de processos conclusos para este Gabinete há mais de trinta dias, quando do
fechamento do exercício/2016;

RESOLVE:

Art. 1°. ELOGIAR a servidora IZABEL CRISTINA DA SILVA ANJOS, ocupante do cargo de Assessor Especial -
Gabinete da Desa. ELAINE BIANCHI, pelo excelente desempenho de suas atividades, dedicação ao trabalho,
espírito de equipe, competência, responsabilidade e eficiência profissional, demonstrados ao longo do ano de
2016, possibilitando o cumprimento da Meta/1 e o alcance dos índices satisfatórios galgados por este Tribunal.

 Art.  2º. Determinar que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas registre e junte cópia desta
Portaria nos assentamentos funcionais da servidora.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Desa. ELAINE BIANCHI
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PORTARIA DE ELOGIO Nº 005/17, de 10 de janeiro de 2017.

A Desembargadora ELAINE BIANCHI, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que este Gabinete cumpriu a Meta1/2016-CNJ;

CONSIDERANDO a inexistência de processos conclusos para este Gabinete há mais de trinta dias, quando do
fechamento do exercício/2016;

RESOLVE:

Art.  1°. ELOGIAR  a  servidora  ROSANA  DE  MATOS  COSTA  PEREIRA,  ocupante  do  cargo  de  Chefe  de
Gabinete - Gabinete da Desa. ELAINE BIANCHI, pelo excelente desempenho de suas atividades, dedicação ao
trabalho, espírito de equipe, competência, responsabilidade e eficiência profissional, demonstrados ao longo do
ano de 2016, possibilitando o cumprimento da Meta/1 e o alcance dos índices satisfatórios galgados por este
Tribunal.

 Art.  2º. Determinar que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas registre e junte cópia desta
Portaria nos assentamentos funcionais da servidora.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Desa. ELAINE BIANCHI

PORTARIA DE ELOGIO Nº 006/17, de 10 de janeiro de 2017.

A Desembargadora ELAINE BIANCHI, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que este Gabinete cumpriu a Meta1/2016-CNJ;

CONSIDERANDO a inexistência de processos conclusos para este Gabinete há mais de trinta dias, quando do
fechamento do exercício/2016;

RESOLVE:

Art.  1°. ELOGIAR  a  servidora  MARIA  SELMA  MELO  DE  ALMEIDA,  ocupante  do  cargo  de  Assessor  de
Segurança e Transporte - Gabinete da Desa. ELAINE BIANCHI, pelo excelente desempenho de suas atividades,
dedicação ao trabalho, espírito de equipe, competência, responsabilidade e eficiência profissional, demonstrados
ao longo do ano de 2016, possibilitando o cumprimento da Meta/1 e o alcance dos índices satisfatórios galgados
por este Tribunal.

 Art.  2º. Determinar que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas registre e junte cópia desta
Portaria nos assentamentos funcionais da servidora.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Desa. ELAINE BIANCHI
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PORTARIA DE ELOGIO Nº 007/17, de 10 de janeiro de 2017.

A Desembargadora ELAINE BIANCHI, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que este Gabinete cumpriu a Meta1/2016-CNJ;

CONSIDERANDO a inexistência de processos conclusos para este Gabinete há mais de trinta dias, quando do
fechamento do exercício/2016;

RESOLVE:

Art. 1°. ELOGIAR o servidor EVANIO MENEZES DE ALBUQUERQUE, ocupante do cargo de Oficial de Gabinete
- Gabinete da Desa. ELAINE BIANCHI, pelo excelente desempenho de suas atividades, dedicação ao trabalho,
espírito de equipe, competência, responsabilidade e eficiência profissional, demonstrados ao longo do ano de
2016, possibilitando o cumprimento da Meta/1 e o alcance dos índices satisfatórios galgados por este Tribunal.

Art.  2º. Determinar que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas registre e junte cópia desta
Portaria nos assentamentos funcionais do servidor.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Desa. ELAINE BIANCHI

PORTARIA DE ELOGIO Nº 008/17, de 13 de janeiro de 2017.

A Desembargadora ELAINE BIANCHI, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO os excelentes serviços prestados a este Tribunal, no período de 08.11.2007 a 16/01/2017;

RESOLVE:

Art.  1°. ELOGIAR  a  servidora  MARIA SELMA  MELO DE ALMEIDA,  servidora  do  Governo  do  Estado  de
Roraima, pela dedicação ao trabalho, competência, eficiência profissional, responsabilidade e espírito de equipe,
demonstrados  nos  diversos  cargos que  exerceu,  ao  longo dos  anos que  colaborou  com este  Gabinete,  na
condição de servidora cedida.

Art.  2º. Determinar que a Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas registre e junte cópia desta
Portaria nos assentamentos funcionais da servidora.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Desa. ELAINE BIANCHI
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

NÚCLEO DE PRECATÓRIOS 
 
 
Expediente de 13/01/2017 
 
 
 

Ofício nº 121/2017/GAB/SEPF de 03 de janeiro de 2017 - Prefeitura Municipal de Boa Vista 
 

D E C I S Ã O 
 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças, em 

que solicita devolução do valor de R$ 4.545,57 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e 
sete centavos). 

Informa que o depósito foi realizado na conta nº 2900130087657 de forma indevida, que o crédito foi 
solicitado por meio do oficio nº 171/2016 da 1ª VTBV, ou seja, deveria ter sido creditado na conta judicial da 
Vara do Trabalho de Boa Vista. 

O Núcleo de Precatório informou que o valor encontra-se depositado na parcela nº 585 da conta 
judicial nº 2900130087657, pertencente ao Município de Boa Vista, vinculada ao Tribunal de Justiça, com a 
finalidade exclusiva para pagamento de requisições de pequeno valor. 

Sendo assim, determino que seja expedido um ofício ao Banco do Brasil com a solicitação de 
transferência do valor de R$ 4.545,57 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete 
centavos) e seus acréscimos legais, de modo a não remanescer saldo residual na parcela nº 585, para a 
conta corrente nº 30.228-7, agência 3797-4, pertencente ao Município de Boa Vista. 

Remeta-se o presente documento ao Núcleo de Precatórios para providências. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 05 de janeiro de 2017. 
 
 

RENATO ALBUQUERQUE 
Juiz Auxiliar da Presidência 
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SECRETARIA GERAL 
 

SEI nº 0000406-71.2017.8.23.8000 
Origem: Assessoria Militar 
Assunto: Credenciamento de policiais militares para  condução de veículos do Tribunal de Justiça. 
 

DECISÃO 0085619 
 
• Acolho a sugestão da Secretária de Infraestrutura e Logística (evento nº 0084872) 
• Com fundamento no parágrafo único, do art. 5º, da Portaria GP n.º 1514/2011 c/c o art. 8º, do mesmo 

diploma legal, e, considerando a apresentação das cópias das CNH´s válidas (eventos nºs 0084193, 
0084198, 0084204, 0084209, 0084215, 0084219 e 0084222), renovo os credenciamentos dos Policiais 
Militares abaixo relacionados, a partir da publicação desta decisão, para que conduzam veículos deste 
Tribunal: 

-2º TEN  NANA KAINE PAZ DA COSTA - Período de 2 (dois) anos, após a publicação 
- 2º TEN  NEUDES CARVALHO DE OLIVEIRA - Até 04/04/2018 (Validade da CNH). 
- 2º SGT IRANDÊ MARINHO SARAIVA - Período de 2 (dois) anos, após a publicação. 
- 3º TELMO DE VASCONCELOS TUPINAMBÁ - Período de 2 (dois) anos, após a publicação. 
- CB GEREMIAS ANJOS AZEVEDO - Até 18/05/2017 (Validade da CNH). 
- CB ROGÉRIO RODRIGUES DE MELO - Até 21/09/2017 (Validade da CNH). 
- SD JAMES LIMA DE ALMEIDA  - Período de 2 (dois) anos, após a publicação. 
• A permissão restringe-se aos veículos cujo credenciado esteja legalmente apto a conduzir. 
• Publique-se e certifique-se. 
• Após, à Secretaria de Gestão de Pessoas  para emissão das carteiras de credenciamento dos Policiais 

Militares acima indicados, nas quais deverá constar o termo final da autorização para condução. 
• Em seguida, à Secretaria de Infraestrutura e Logística , para registro e entrega das Carteiras. 

 
Boa Vista – RR, 12 de janeiro de 2017. 

 
ELÍZIO FERREIRA DE MELO 

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

PORTARIAS DO DIA 13 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 158 - Designar a servidora SHYRLEY FERRAZ MEIRA, Analista Judiciário - Análise de Processos, para 
responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Primeira Vara Criminal/ Secretaria, no período de 10 a 
13.01.2017, em virtude de afastamento da titular.  
 
N.º 159 - Designar o servidor VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, Função Técnica Administrativa, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, responder pela Subsecretaria de Sistemas, nos dias 16 e 17.01.2017, em virtude 
de afastamento do titular. 
 
N.º 160 - Convalidar a designação da servidora WILCIANE CHAVES DE SOUZA, Técnica Judiciária, por ter 
respondido pelo cargo de Diretor de Secretaria da Segunda Vara de Fazenda Pública/ Secretaria, no período 
de 30.11 a 05.12.2016, em virtude de férias do titular. 
 
N.º 161 - Conceder ao servidor LENILSON GOMES DA SILVA, Oficial de Justiça – em extinção, 30 (trinta) 
dias de férias, referentes ao exercício de 2017, no período de 16 a 25.02.2017, 19 a 28.06.2017 e de 15 a 
24.01.2018. 
 
N.º 162 - Conceder ao servidor JORGE LUIS JAWORSKI, Gestor do Fórum, 30 (trinta) dias de férias, 
referentes ao exercício de 2017, nos períodos de 10 a 19.04.2017, de 28.08 a 06.09.2017 e de 02 a 
11.10.2017. 
 
N.º 163 - Conceder ao servidor DANIEL PEDREIRO DA TRINDADE, Analista Judiciário – Especialidade: 
Análise de Processos, 30 (trinta) dias de férias, referentes ao exercício de 2017, nos períodos de 03 a 
17.07.2017 e de 02 a 16.10.2017. 
 
N.º 164 - Alterar as férias do servidor DAYAN MARTINS CHAVES, Técnico Judiciário, referentes ao exercício 
de 2016, para serem usufruídas no período de 19.01 a 17.02.2017. 
 
N.º 165 - Alterar as férias da servidora VLÁDIA AGUIAR FERNANDES BRASIL, Assessora Jurídica de 2º 
Grau, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 17 a 31.07.2017 e de 17 a 
31.10.2017. 
 
N.º 166 - Alterar as férias da servidora ELISÂNGELA EVANGELISTA BESERRA, Diretora de Secretaria, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 15.11 a 15.12.2017. 
 
N.º 167 - Alterar a 2.ª etapa das férias da servidora RUDIANNA DIAS ZEIDLER, Técnica Judiciária, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 15 a 24.02.2017. 
 
N.º 168 - Alterar a 1.ª e a 2.ª etapa das férias da servidora DÉBORA BATISTA CARVALHO, Diretora de 
Secretaria, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 19.04 a 28.04.2017 e de 
21 a 30.08.2017. 
 
N.º 169 - Alterar a 3.ª etapa das férias do servidor HEBER AUGUSTO NAKAUTH DOS SANTOS, Diretor de 
Secretaria, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 06 a 15.03.2017. 
 
N.º 170 - Alterar as férias do servidor HEBER AUGUSTO NAKAUTH DOS SANTOS, Diretor de Secretaria, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 05 a 14.06.2017, 16 a 25.10.2017 e 
de 08 a 17.01.2018. 
 
N.º 171 - Alterar as férias do servidor PAULO PEREIRA DE CARVALHO, Técnico Judiciário, referentes ao 
exercício de 2016, para serem usufruídas nos períodos de 13 a 27.02.2017 e de 03 a 17.07.2017. 
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N.º 172 - Alterar as férias do servidor PAULO PEREIRA DE CARVALHO, Técnico Judiciário, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 08 a 22.01.2018 e de 15 a 29.10.2018. 
 
N.º 173 - Alterar a 1.ª etapa das férias do servidor LUMARK GOMES FARIAS ALVES MAIA, Assessor 
Jurídico, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 08 a 22.05.2017. 
 
N.º 174 - Alterar a 1.ª etapa das férias da servidora DUCIDE DAS GRAÇAS BEZERRA PAIVA, requisitada 
da União/TJDF, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 24.04 a 03.05.2017. 
 
N.º 175 - Alterar a 1.ª etapa das férias da servidora POLLYANNE QUEIROZ LOPES DOS SANTOS, Técnica 
Judiciária, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 15 a 24.02.2017. 
 
N.º 176 - Alterar a 3.ª etapa das férias da servidora IARA RÉGIA FRANCO CARVALHO, Técnica Judiciária, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 03 a 13.04.2017. 
 
N.º 177 - Alterar a 3.ª etapa das férias da servidora LAURA TUPINAMBÁ CABRAL, Função Técnica 
Especializada, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 01 a 02.09.2017. 
 
N.º 178 - Alterar as férias da servidora LAURA TUPINAMBÁ CABRAL, Função Técnica Especializada, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 03.09 a 02.10.2017. 
 
N.º 179 - Alterar as férias da servidora KARISSE NASCIMENTO BLÓS, Chefe de Gabinete Administrativo, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas nos períodos de 01 a 10.03.2017, 11 a 20.03.2017 e 
de 03 a 12.06.2017. 
 
N.º 180 - Alterar as férias da servidora PRISCILA HERBERT, Chefe de Gabinete de Juiz, referentes ao 
exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 05.06 a 04.07.2017. 
 
N.º 181 - Alterar as férias da servidora PRISCILA HERBERT, Chefe de Gabinete de Juiz, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 20.11 a 20.12.2017. 
 
N.º 182 - Alterar a 1.ª etapa das férias da servidora MICHELE MOREIRA GARCIA, Assessora Jurídica, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 17 a 26.04.2016. 
 
N.º 183 - Alterar a 2.ª etapa das férias da servidora MARIA OLÍVIA VIEIRA RAMIRES, Técnica Judiciária, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 28.03 a 11.04.2017. 
 
N.º 184 - Alterar a 2.ª etapa das férias da servidora FABIANA DO AMARAL GONÇALVES, Assessor Técnico 
I, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 23.03 a 11.04.2017. 
 
N.º 185 - Alterar a 3.ª etapa das férias da servidora RAISA RIBEIRO FEITOZA, Função Operacional do 
Fórum, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 13 a 22.02.2017. 
 
N.º 186 - Alterar a 3.ª etapa das férias do servidor ROBERVANDO MAGALHÃES E SILVA, Chefe de 
Gabinete de Desembargador, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 13 a 
22.03.2017. 
 
N.º 187 - Alterar a 1.ª etapa das férias do servidor ROBERVANDO MAGALHÃES E SILVA, Chefe de 
Gabinete de Desembargador, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 23.03 a 
01.04.2017. 
 
N.º 188 - Alterar a 2.ª etapa das férias do servidor YANO LEAL PEREIRA, Chefe de Setor, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 28.08 a 06.09.2017. 
 
N.º 189 - Alterar a 1.ª etapa das férias do servidor RUY LÚCIO RODRIGUES DA SILVA, Função Técnica 
Especializada, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 05 a 14.06.2017. 
 
N.º 190 - Conceder ao servidor YANO LEAL PEREIRA, Chefe de Setor, 18 (dezoito) dias de recesso forense, 
referente a 2016, nos períodos de 06 a 14.11.2017 e de 11 a 19.12.2017. 
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N.º 191 - Conceder à servidora DÉBORA PIRES VIEIRA, Assessor Técnico I, 18 (dezoito) dias de recesso 
forense, referente a 2016, nos períodos de 12 a 19.01.2017 e de 23.01 a 01.02.2017. 
 
N.º 192 - Conceder ao servidor ROODGER NATHANAEL SCHAU MENEZES ARAÚJO DE SOUSA, Técnico 
Judiciário – Especialidade: Tecnologia da Informação, 18 (dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, 
nos períodos de 30.01 a 07.02.2017 e de 17 a 25.07.2017. 
 
N.º 193 - Conceder ao servidor ÂNGELO JOSÉ DA SILVA NETO, Assessor Técnico I, afastamento para 
doação de sangue no dia 13.01.2017. 
 
N.º 194 - Tornar sem efeito a Portaria n.º 3048, de 26.12.2016, publicada no DJE n.º 5885, de 27.12.2016, 
que concedeu férias ao servidor EDSON DOS SANTOS SOUZA, Técnico Judiciário – Especialidade: 
Tecnologia da Informação, referentes ao exercício de 2017, nos períodos de 09 a 18.01.2017, 05 a 
14.06.2017 e de 06 a 15.10.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

HERBERTH WENDEL 
Secretário 

 
 

PORTARIAS DO DIA 13 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, 
 

Considerando a decisão proferida no processo n.º 0007277-54.2016.8.23.8000 (Processo SEI) 
 

RESOLVE: 
 

N.º 195 - Alterar a 2.ª etapa do recesso forense da servidora GLÁUCIA DA CRUZ JORGE, Assessora 
Jurídica, referente a 2015, anteriormente marcada para o período de 22.09 a 04.10.2016, para ser usufruído 
no período de 30.01 a 11.02.2017. 
 

N.º 196 - Alterar as férias da servidora GLÁUCIA DA CRUZ JORGE, Assessora Jurídica, referentes ao 
exercício de 2016, para serem usufruídas nos períodos de 13 a 22.02.2017 e de 23.03 a 11.04.2017. 
 

N.º 197 - Alterar as férias da servidora GLÁUCIA DA CRUZ JORGE, Assessora Jurídica, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 05 a 19.12.2017 e de 08 a 22.01.2018. 
 

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

HERBERTH WENDEL 
Secretário 

 
 

ERRATAS 
 
1. Na Portaria n.º 2925, de 13.12.2016, publicada no DJE n.º 5876, de 14.12.2016, que alterou as férias da 

servidora ELAINE ASSIS MELO DE ALMEIDA, Secretária, referentes ao exercício de 2016, para serem 
usufruídas nos períodos de 15 a 24.02.2017 e de 03 a 12.07.2017, 

 

Onde se lê: “Alterar a 1.ª e a 2.ª etapa” 
 

Leia-se: “Alterar a 2.ª e a 3.ª etapa” 
 
2. Na Portaria n.º 3040, de 26.12.2016, publicada no DJE n.º 5885, de 27.12.2016, que alterou as férias da 

servidora WENDLAINE BERTO RAPOSO, Diretora de Secretaria, referentes ao exercício de 2016, 
 

Onde se lê: “para serem usufruídas no período de 09 a 30.09.2017” 
 

Leia-se: “para serem usufruídas no período de 01.09 a 30.09.2017” 
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3. Na Portaria n.º 128, de 11.01.2017, publicada no DJE n.º 5897, de 12.01.2017, que alterou a 2.ª etapa das 
férias da servidora VALDERLANE MAIA MARTINS, Assessora Técnica I, para serem usufruídas no 
período de 23.01 a 01.02.2017, 

 

Onde se lê: “referentes ao exercício de 2016” 
 

Leia-se: “referentes ao exercício de 2017” 
 
Boa Vista-RR, 13 de janeiro de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

HERBERTH WENDEL 
Secretário 

 
 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

PORTARIAS DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, EM EXERCÍCIO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE RORAIMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 738, de 04 de maio de 
2012, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 2939 - Alterar as férias da servidora LARISSA DE PAULA MENDES CAMPELLO, Diretora de Secretaria, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas nos períodos de 09 a 18.01.2017, de 02 a 11.05.2017 
e de 18 a 27.10.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA 
Secretário, em exercício 

 
 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

PORTARIAS N.º 011, DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2017 
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, EM EXERCÍCIO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE RORAIMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 738, de 04 de maio de 
2012, 
 
Considerando a decisão proferida no Processo n.º 0008195-58.2016.8.23.8000 (SEI), 
 
RESOLVE: 
 
Suspender, no período de 18 a 25.11.2016, a 3.ª etapa das férias do servidor TARGINO CARVALHO 
PEIXOTO, Função Técnica Especializada, referentes ao exercício de 2015, anteriormente marcada para o 
período de 16.11 a 25.11.2016, devendo o saldo de 08 (oito) dias ser usufruído no período de 09 a 
16.01.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA 
Secretário, em exercício 
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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

PORTARIAS DO DIA 11 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 127 - Conceder férias ao servidor BRENO SÁVIO GOMES PEREIRA, Técnico Judiciário - Especialidade: 
Tecnologia da Informação, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 07.01 a 
05.02.2018. 
 
N.º 132 - Alterar a 1ª etapa das férias do servidor CLÓVIS ALVES PONTE, Escrivão - em extinção, referentes 
ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 02 a 11.03.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

HERBERTH WENDEL 
Secretário 

SICOJURR - 00055300

P
04

o6
kB

V
ye

C
fo

W
yl

/Y
b5

D
R

I8
kg

g=
S

eç
ão

 -
 A

co
m

pa
nh

am
en

to
 e

 C
on

tr
ol

e 
de

 P
es

so
al

 / 
D

iv
is

ão
 -

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 e
 C

on
tr

ol
e 

de
 R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

 / 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 -
 R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

 / 
D

ire
to

ria
 -

 G
er

al

Boa Vista, 16 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5899 16/58



SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Expediente de 13/01/2017 
 

ERRATA  
 

Na publicação do Extrato do Contrato nº 007/2017, ref. ao PA nº 0008174-37.2016.8.23.8000 (SEI), 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico ANO XX – EDIÇÃO 5898, do dia 13 de janeiro de 2017: 
Onde lê-se:  Contrato de fornecimento de Energia Elétrica na odalidade tarifária horária verde.a aquisição 
de material permanente - mobiliário e lousa de vidro temperado para compor as salas da Escola do 
Judiciário Estado de Roraima  
Leia-se:  Aquisição de material permanente - mobiliário e lousa de vidro temperado para compor as salas 
da Escola do Judiciário Estado de Roraima . 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  

Expediente de 13/01/2017 
 
 

Portaria SIL nº 007 de 13 de janeiro de 2017.  
 
 
 

 
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Nº 109/2016 
 
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA , 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 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA, ref. ao Contrato nº 109/2016 SEI 
0009094-56.2016.8.23.8000  
 
 

RESOLVE: 

Art. 1º –  Designar o servidor EDIVALDO PEDRO QUEIROZ DE AZEVEDO , matrícula n° 3010111, Téc. 

Judiciário,   para exercer a função de fiscal do contrato   em epígrafe; 

Art. 2º – Designar a servidora GARDÊNIA  BARBOSA  DA SILVA , matrícula nº 3010704, Técnica 

Judiciária,  para exercer a função de fiscal substituto do contrato  em epígrafe; 

Publique-se.  
 

 
    Gláucia da Cruz Jorge  

     Secretária de Infraestrutura e Logística 
 Em Exercício 
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
000118-RR-N: 057

000152-RR-N: 009

000153-RR-B: 057, 058, 059

000155-RR-B: 001

000165-RR-A: 006

000215-RR-B: 003, 004

000254-RR-A: 013, 016

000315-RR-B: 022

000350-RR-B: 016

000362-RR-A: 010

000379-RR-N: 005

000716-RR-N: 008, 016, 028

000736-RR-N: 022

000749-RR-N: 008

000799-RR-N: 008

000839-RR-N: 014

000986-RR-N: 008

001178-RR-N: 011

001233-RR-N: 008

001252-RR-N: 008

001311-RR-N: 011, 012

001550-RR-N: 008

001551-RR-N: 001

196403-SP-N: 003

Cartório Distribuidor

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

Petição
001 - 0000186-84.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000186-0
Autor: Antonio Conceição de Arruda
Distribuição em Emergência. Distribuição Manual em: 12/01/2017.
Advogados: Ednaldo Gomes Vidal, Bruna Sabrina Reisa da Silva

002 - 0000192-91.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000192-8
Réu: Francisco Leonardo Hidalgo Herrera
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

2ª Vara da Fazenda
Expediente de 12/01/2017

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
003 - 0009452-57.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.009452-1
Executado: o Estado de Roraima
Executado: M S Tavares Filho e outros.
AUTOS RETORNARAM DO TJRR, MANIFESTEM-SE AS PARTES EM
5 (CINCO) DIAS. ** AVERBADO **
Advogados: Daniella Torres de Melo Bezerra, Alexandre Machado de
Oliveira

004 - 0094834-13.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.094834-0
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Valtecir Lopes Trajano
AUTOS RETORNARAM DO TJRR, MANIFESTEM-SE AS PARTES EM
5 (CINCO) DIAS.
Advogado(a): Daniella Torres de Melo Bezerra

Oposição
005 - 0147537-47.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.147537-1
Réu: o Estado de Roraima
AUTOS RETORNARAM DO TJRR, MANIFESTEM-SE AS PARTES EM
5 (CINCO) DIAS. ** AVERBADO **
Advogado(a): Mivanildo da Silva Matos

1ª Vara do Júri
Expediente de 12/01/2017

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
006 - 0020273-37.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.020273-3
Réu: Itamar Pereira de Lima e outros.
 Referem-se aos autos de ação pública incondicionada onde figuram
como réus Weverton Jesus dos Santos e Itamar Pereira Lima,
denunciados por terem incorrido nas penas previstas do artigo 121, § 2º,
inciso IV, c/c art. 14 do CP em face das vítimas Vaniel Andrade Silva e
Débora Barbosa.
Na audiência do dia 05/01/2017, a Defesa de Itamar Pereira de Lima,
patrocinada pelo causídico Paulo Afonso Santana de Andrade, requereu
o deferimento da liberdade provisória do seu cliente.
O Ministério Público opinou pelo deferimento.
É o relatório.
		A prisão, antes de sentença penal transitada em julgado, é medida de
exceção e só deve ser mantida nos estritos e delimitados casos
previstos em lei, quais sejam, garantia da ordem pública e econômica,
para assegurar a aplicação da lei penal e como medida de proteção da
instrução processual.
		Dessa forma, a liberdade provisória deve ser concedida na ausência dos
requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, conforme
dispõe o art. 321, do CPPB.
		No caso dos autos, o réu foi preso em flagrante em 27/11/2012, tendo
sido decretada sua preventiva em 26/12/2012 (fls. 12/13).
		Em 26/03/2013 teve deferida a liberdade provisória (fls. 76/77), tendo
comparecido a alguns atos do processo (fls.110,139,161,166). Contudo,
em 22/07/2016 foi decretada a prisão preventiva por não ter atualizado
seu endereço.
		Todavia, não vislumbro mais presentes os requisitos da prisão cautelar,
pois o réu não voltou a delinquir, bem como o acusado encontra-se
preso por tempo demasiado sem ter dado causa, sozinho, a este período
prolongado.
		Deste modo, reputo razoável a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão eis que indispensáveis para evitar a prática de outras
infrações penais e adequadas às suas condições pessoais do acusado e
às circunstâncias do fato.
		Assim, amparada na manifestação do ilustre Promotor de Justiça, bem
como no art. 310, III, c/c art. 282, do CPPB, CONCEDO A LIBERDADE
PROVISÓRIA ao acusado ITAMAAR PEREIRA DE LIMA, APLICO-LHE
AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, INCISOS I, II e
IV, do CPPB, sob o compromisso de comparecer MENSALMENTE em
juízo para informar seu endereço e justificar suas atividades, não
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devendo, sob qualquer hipótese, ausentar-se da Comarca, sem
autorização deste juízo. Além das medidas indicadas às fls. 76/77.
		Intime-se o réu de que em caso de descumprimento das medidas
impostas poderá ser decretada a sua prisão preventiva, nos termos do
art. 312, parágrafo único, do CPPB.
		Expeça-se o competente alvará judicial, colhendo-se informação
completa do endereço residencial do acusado.
		Ciência desta Decisão ao Ministério Público.
		Cumpra-se. Expedientes de praxe.
		Boa Vista, 11 de janeiro de 2017.

SUELEN MÁRCIA SILVA ALVES
Juíza de Direito Substituta
Respondendo 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri
Advogado(a): Paulo Afonso de S. Andrade

007 - 0019249-03.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.019249-2
Réu: Fabiola Moreira de Almeida
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
13/03/2017 às 11:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0009855-98.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009855-3
Réu: Maycon Albuquerque Lemos e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
23/01/2017 às 09:30 horas.
Advogados: Jose Vanderi Maia, Jorci Mendes de Almeida Junior, Ana
Clecia Ribeiro Araújo Souza, Alex Reis Coelho, Abdon Paulo de Lucena
Neto, Ruhan Endryo de Moraes Ribeiro, Thiane Rangel Catão dos
Santos

Vara Entorp e Organi
Expediente de 12/01/2017

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.
009 - 0016541-09.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016541-0
Réu: Mariano Sobreiro Silva Neto e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO designada para o dia
30/01/2017, às 09:30 horas.
Advogado(a): Marcus Vinicius de Oliveira

Inquérito Policial
010 - 0004215-51.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004215-7
Réu: Roselaine de Fatima Melo Ribeiro
 DESPACHO

1.	Diante do teor da certidão cartorária de fl. 485, cancele-se a audiência
designada à fl. 480.
2.	Após o dia 24/01/2017, solicite-se informações da CP (via telefone ou
e-mail) e vista ao Ministério Público para manifestação.
3.	Altere a classe processual.
4.	Cumpra-se a Portaria Conjunta nº 01, de 10 de junho de 2016,
publicada no DJE 5761, quando for pertinente.

Boa Vista/RR, 12/01/2017.

Noêmia Cardoso Leite Sousa
         Juíza Substituta
Advogado(a): João Ricardo Marçon Milani

Vara Execução Penal
Expediente de 12/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

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

ESCRIVÃO(Ã):
Wemerson de Oliveira Medeiros

Petição
011 - 0000187-69.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000187-8
Réu: Ernani Pereira da Silva
 DECISÃO

(...)

POSTO ISSO, dado não haver maior detalhamento da situação em
análise, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de transferência, por
ordem judicial, para Cadeia Pública.

Contudo ,  caso  a  D i reção  da  PAMC en tenda por  fazer ,
emergencialmente, tal transferência fica desde já autorizada, conforme
as regras do Regimento Interno do Sistema Prisional do Estado.

Para deslinde do feito, tomem-se as seguintes providências:

1. Oficie-se a Direção da PAMC, para manifestação sobre os fatos
alegados, no prazo de 48 horas;
2. Juntada a manifestação da PAMC, dê-se vista ao Ministério Público;
3. Requisute-se a guia de execução, pois consta na certidão carcerária
que já há condenação. Após, distribua-se no SEEU.

Boa Vista-RR, 11 de janeiro de 2017 - 17:17.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Advogados: Mileide Lima Sobral, Aline Lemos Dias

012 - 0000190-24.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000190-2
Réu: Fábio Pantoja de Azevedo
 DECISÃO

(...)

POSTO ISSO, dado não haver maior detalhamento da situação em
análise, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de transferência, por
ordem judicial, para Cadeia Pública.

Contudo ,  caso  a  D i reção  da  PAMC en tenda por  fazer ,
emergencialmente, tal transferência fica desde já autorizada, conforme
as regras do Regimento Interno do Sistema Prisional do Estado.

Para deslinde do feito, tomem-se as seguintes providências:

1. Oficie-se a Direção da PAMC, para manifestação sobre os fatos
alegados, no prazo de 48 horas;
2. Juntada a manifestação da PAMC, dê-se vista ao Ministério Público;
3. Requisute-se a guia de execução, pois consta na certidão carcerária
que já há condenação. Após, distribua-se no SEEU.

Boa Vista-RR, 11 de janeiro de 2017 - 17:17.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Advogado(a): Aline Lemos Dias

Transf. Estabelec. Penal
013 - 0000184-17.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000184-5
Autor: E.M.F.J.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogado(a): Elias Bezerra da Silva

1ª Vara Criminal
Expediente de 12/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jésus Rodrigues do Nascimento

PROMOTOR(A):
Adriano Ávila Pereira
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Carla Cristiane Pipa
ESCRIVÃO(Ã):

Rozeneide Oliveira dos Santos
Shyrley Ferraz Meira

Ação Penal
014 - 0014336-75.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.014336-2
Réu: Felipe Soares de Souza
Decisão: INTIME-SE O ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR
RAZÕES RECURSAIS.
Advogado(a): Guilherme Augusto Machado Evelim Coelho

1ª Vara Criminal
Expediente de 13/01/2017

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
015 - 0017569-12.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017569-0
Réu: Anderson Pimentel Saldanha
 AUTOS N.º 16017569-0
AÇÃO PENAL
RÉU: Anderson Pimentel Saldanha
ADVOGADO: Ednaldo Gomes Vidal 155-B
ARTIGO: 155, § 4º, III, do CP

DECISÃO

	Anderson Pimentel Saldanha, qualificado nos autos, encontra-se
denunciado nas penas do crime citado na epígrafe acusado de no dia
02/10/2016, ter cometido um crime de furto qualificado, consistente no
uso de um controle remoto para subtrair do interior do automóvel
GM/S10, um aparelho celular.

	No corpo da denúncia há a informação de que o acusado já estava
sendo investigado pela polícia civil como suspeito de ter praticado
dezenas de furtos de objetos do interior de veículos estacionados em
locais de festas, eventos, bares etc.

	Quando interrogado na fase policial, Anderson Pimentel Saldanha
confessou ter furtado objetos do interior de inúmeros veículos, alguns
dos crimes com a coautoria de sua esposa, tendo arrombado mais de 40
carros veículos, relatando que quebrava os vidros dos carros e que
noutros crimes bloqueava o alarme dos veículos, tendo guardado
centenas de objetos furtados na sua residência (cf. fls. 11/12).

	No auto de apreensão de fls. 17/22 constam 129 itens apreendidos.

	Após a citação do acusado (cf. fls. 198), a defesa técnica apresentou
resposta à acusação, às fls. 200/215, com rol de 05 testemunhas às fls.
216, requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia, sob a
alegação de que o controle usado pelo acusado para a prática do crime
não foi submetido à perícia, não permitindo o amplo direito à defesa,
razão pela qual solicita a desclassificação da imputação para furto
simples privilegiado, nos termos do § 2º do artigo 155 do CP.

	É o relato. Decido.

	Entendo que não há inépcia da denúncia, uma vez que a mesma narra
um fato delituoso, qualifica-o e o imputa ao acusado, restando presentes
todos os requisitos do artigo 41 do CPP, sendo que a eventual ausência
de prova pericial no instrumento do crime (o controle usado pelo
acusado) pode, em tese, levar à desclassiificação da imputação.

	Ressalte-se, ainda, que o MP pode solicitar a realização da perícia, caso
entenda necessário, no curso da instrução criminal.

	Isto posto, nego o pedido da defesa.

	Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de fevereiro
de 2016, às 10h30min.

	Intimações devidas.

	Boa Vista, 12/01/2017.

JÉSUS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Juiz Titular da 1a Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Vara Criminal
Expediente de 12/01/2017

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
016 - 0008964-14.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008964-6
Réu: Yara Thais Silva da Silva e outros.
 1. Diante da informação de que o recém-nascido encontra-se internado
na maternidade em decorrência de problemas de saúde e que a ala da
Cadeia Pública Feminina destinada às reeducandas grávidas e com
crianças de até 06 (seis) meses tornou-se ala de segurança para as
detentas integrantes de facções criminosas, defiro o pedido de fls. 234,
prorrogando a prisão domiciliar de NELCIANE PEREIRA DE ANDRADE
pelo período de 06 (seis) meses, ficando a acusada ciente de que
deverá cumprir integralmente as determinações da decisão de fls.
248/249, sob pena de revogação do benefício.
2. Comunique-se ao Diretor da Cadeia Pública Feminina.
3. Dê-se ciência à Defesa e ao MPE.
4. Cumpra-se o despacho de fls. 229.
Boa Vista-RR, 12/01/2017, às 13h46min.

Juiz Pedro Machado Gueiros
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Advogados: Elias Bezerra da Silva, Layla Hamid Fontinhas, Jose
Vanderi Maia

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 12/01/2017

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
017 - 0221022-75.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.221022-7
Indiciado: R.B.N.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ROZENILDO BARBOSA NUNES, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto aos delitos descritos nos arts. 147,
129, 9º do CP e 21 da LCP, de que trata estes autos, bem como pela
DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto aos delitos de injúria e
dano, descrito no art. 140 e 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, 09 de janeiro de
2017. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES - Juíza de Direito
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Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0016333-30.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.016333-9
Indiciado: J.S.C.D.P.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOSE DOS SANTOS COSTA DIAS PEREIRA 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.

019 - 0019707-54.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.019707-1
Indiciado: F.A.S.N.

Final da Sentença: Destarte, de ofício, com fulcro nos arts. 61, do CPP,
e 107, inciso IV, do Código Penal,  DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de FRANCISCO ADJAFRAR DE SOUZA NETO pela
ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao
delito descrito no art. 147 do CP, de que trata este 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, 09 de janeiro de 2017. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES -
Juíza de Direito Respondendo pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0003129-79.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.003129-4
Indiciado: J.R.G.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOSE RIBAMAR GOMES, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art.
147 do CP, bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime
quanto ao delito de injúria, descrito no art. 140, 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.

021 - 0003314-20.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.003314-2
Indiciado: A.A.F.M.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANTÔNIO APARECIDO DE FREITAS MONÇÃO 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.

Ação Penal - Sumário
022 - 0005655-87.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.005655-0
Réu: Emerson Onofre

Final da Sentença: Isto posto, com fulcro nos arts. 61 e 395, inciso III,
ambos do CPP, arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código
Penal, REJEITO o aditamento à denúncia e DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de EMERSON ONOFRE pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos descritos
nos arts. 147 e 330, ambos do CP. Após o Trânsito em julgado,
comunique-se aos órgãos de identificação o decreto de extinção de
punibi l idade. Junte-se cópia desta sentença aos autos nº
010.12.005724-3 e ARQUIVEM-SE ambos os autos, com as anotações
e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-
CGJ. Sem custas. P. R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 11 de janeiro de
2017. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES - Juíza de Direito
Respondendo pelo 1º JVDFCM
Advogados: Cristiane  Monte Santana de Souza, Yanne Fonseca Rocha

Inquérito Policial
023 - 0005893-43.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.005893-9
Indiciado: F.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
FRANCISCO CORREA SOARES, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto à contravenção penal descrita no art.
65 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.

024 - 0005345-81.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.005345-8
Indiciado: E.O.

Sentença: Cancele-se a distribuição do presente feito, em razão dos
fatos estarem relatados nos autos de IP nº 010.12.005655-0. Boa Vista,
12/01/17. Sissi Marlene Dietrich Schwantes - Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

025 - 0007110-87.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.007110-4
Indiciado: A.F.A.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
AURIZETE FERREIRA DO AMARAL, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no
art. 147 do CP, bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-
crime quanto ao delito de injúria, descrito no art. 140, 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.

026 - 0007119-49.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.007119-5
Indiciado: F.C.S.

Final da Sentença: Destarte, de ofício, com fulcro nos arts. 61, do CPP,
e 107, inciso IV, do Código Penal,  DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de FRANCISCO CORREA SOARES, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes descritos
nos arts. 147 e 150 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, 07 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
027 - 0015712-62.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.015712-0
Réu: Thiago Moura da Trindade

Final da Decisão: Sendo assim, RECEBO A DENÚNCIA na forma posta
em Juízo em desfavor do acusado, e determino: R. A. a competente
ação penal, nos termos regimentais. Nos autos da ação penal, CITE-SE
imediatamente o acusado, para que no prazo de 10 dias, responda à
acusação, por escrito, na forma da nova redação do art. 396 do Código
de Processo Penal. NO MOMENTO DA CITAÇÃO O RÉU DEVERÁ
INFORMAR SE TEM ADVOGADO OU SE DESEJA A NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR PÚBLICO. Em caso do réu DESEJAR A NOMEAÇÃO, ou
não apresentar a sua DEFESA, no prazo acima estabelecido, fica desde
já nomeado um dos membros da Defensoria Pública deste Juizado para
que apresente a resposta à acusação. Apresentada a defesa escrita,
certifique-se a tempestividade e, havendo preliminares, abra-se vista ao
Ministério Público. Indefiro o requerido pelo Ministério Público em cota
anexada à denúncia, item 03, tendo em vista que conforme acordo entre
este Juízo e a Promotoria de Justiça, será requisitado o devido Laudo de
Exame de Corpo de Delito ou outro Laudo Pericial de qualquer natureza
por este Juízo, apenas em processos de réu que se encontra preso,
ficando a cargo do MP requisitar através de ofício, os laudos em
processos de réu que se encontra solto. Juntem-se FAC's do
denunciado, nos termos do Código de Normas da CGJ (Provimento CGJ
N.° 002/2014), após, concluso. Intime-se a vítima da presente decisão.
Cumpra-se. Boa Vista/RR, 11 de janeiro de 2017. SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES - Juíza de Direito - Respondendo pelo 1º
JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

028 - 0017433-15.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017433-9
Réu: Luiz Carlos Pacheco da Silva
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
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27/01/2017 às 09:00 horas.
Advogado(a): Jose Vanderi Maia

029 - 0017637-59.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017637-5
Réu: Criança/adolescente

Despacho: Não havendo preliminares arguidas em sede de Resposta à
acusação a serem apreciadas, designe-se data para audiência de
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Intimem-se a vítima, as testemunhas
comuns, o réu, a DPE, em assistência à vítima e ao acusado, e o MP.
Requis i te-se os Pol ic ia is  Mi l i tares/Testemunhas;  Pol ic ia is
Civis/Testemunhas e o réu. Boa Vista/RR, 12/01/17. Sissi Marlene
Dietrich Schwantes - Juíza de Direito.Audiência de INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO designada para o dia 30/01/2017 às 10:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
030 - 0007293-87.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007293-4
Indiciado: P.A.S.

Final da Sentença: Destarte, de ofício, com fulcro nos arts. 61, do CPP,
e 107, inciso IV, do Código Penal,  DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de PABLO ALVES DA SILVA pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao delito descrito no
art. 147 do CP, de que trata este 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.

031 - 0017690-40.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017690-4
Indiciado: A.C.S.C.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANTENOR CLIMÉRIO DOS SANTOS CAVALCANTE 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.

032 - 0017699-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017699-5
Indiciado: E.A.S.

Final da Sentença: Destarte, de ofício, com fulcro nos arts. 61, do CPP,
e 107, inciso IV, do Código Penal,  DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de EDIZA ALVES DA SILVA, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de
ameaça, descrita no art. 147 do CP, bem como, pela DECADÊNCIA do
direito de queixa-crime quanto ao delito de difamação, descrita no art.
139, 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.

033 - 0017708-61.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017708-4
Indiciado: R.I.B.B.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RENDRE ISMAELE BARBOSA BARROS, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto à contravenção
penal descrita no art. 65 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.

Med. Protetivas Lei 11340
034 - 0000656-86.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.000656-6
Réu: Beliny Crispin da Silva

Sentença: "(...) Pelo exposto, em dissonância com a manifestação do
Ministério Público Estadual atuante no juízo, e ante a superveniente
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES à sustentar a cautela
inicialmente aplicada, protraída inócua, na forma acima escandida, nos

termos da Lei n.° 11.340/2006, inversamente, REVOGO AS MEDIDAS
PROTETIVAS liminarmente concedidas, bem como DECLARO
EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com base nos art. 485, IV,
do CPC. (...)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, 19 de dezembro de
2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

035 - 0004236-27.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004236-3
Réu: Messias Simplicio

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA DO
INTERESSE (DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, que não
promoveu os atos a seu cargo visando o regular prosseguimento do
feito, na forma alhures demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE
PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que REVOGO AS
MEDIDAS PROTETIVAS liminarmente concedidas, bem como
DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com base nos
art. 485, VI, do CPC. (...)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, 19 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

036 - 0004790-59.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004790-9
Réu: Diego Mendonça

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniente AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS CAUTELARES à sustentar a cautela inicialmente
aplicada, protraída inócua, na forma acima escandida, nos termos da Lei
n.° 11.340/2006, inversamente, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS
liminarmente concedidas, bem como DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, com base nos art. 485, IV, do CPC. (...)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, 19 de dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY -
Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

037 - 0006823-22.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.006823-6
Réu: Livis Augusto Menezes Coelho

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA DO
INTERESSE (DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, que não
promoveu os atos a seu cargo visando o regular prosseguimento do
feito, na forma alhures demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE
PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que REVOGO AS
MEDIDAS PROTETIVAS liminarmente concedidas, bem como
DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com base nos
art. 485, VI, do CPC. (...)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, 19 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

038 - 0001834-36.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001834-6
Réu: Marcelo Melo

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA do
interesse (DE AGIR) PROCESSUAL 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.
(...)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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

039 - 0005216-37.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005216-2
Réu: Joas Nascimento Conceiçao

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniente AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS CAUTELARES à sustentar a cautela inicialmente
aplicada, protraída inócua, na forma acima escandida, nos termos da Lei
n.° 11.340/2006, inversamente, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS
liminarmente concedidas, bem como DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, com base nos art. 485, IV, do CPC.
(...)Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e arquivem-se os
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presentes autos, com as baixas e comunicações devidas. Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

040 - 0007519-24.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007519-7
Réu: Ivancleison dos Reis Mendes

Sentença: "(...)Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA DO
INTERESSE (DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, que não
promoveu os atos a seu cargo visando o regular prosseguimento do
feito, na forma alhures demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE
PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que REVOGO AS
MEDIDAS PROTETIVAS liminarmente concedidas, bem como
DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com base nos
art. 485, VI, do CPC.  (...)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, 19 de
dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

041 - 0009866-30.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009866-0
Réu: Nilton de Aquino Moraes

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA do
interesse (DE AGIR) PROCESSUAL 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. (...)
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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

042 - 0011732-73.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011732-0
Réu: Genesis Pires da Silva

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniente AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS CAUTELARES à sustentar a cautela inicialmente
aplicada, protraída inócua, na forma acima escandida, nos termos da Lei
n.° 11.340/2006, inversamente, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS
liminarmente concedidas, bem como DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, com base nos art. 485, IV, do CPC. (...)
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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

043 - 0014112-69.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014112-2
Réu: Alex Soares da Silva

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA do
interesse (DE AGIR) PROCESSUAL 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.
(...)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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

044 - 0014113-54.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014113-0
Réu: André Avelino da Silva

Sentença: "(...) Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a
falta de elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com
base nos ar ts .  487,  I ,  e  490,  ambos do CPC, ACOLHO
I N T E G R A L M E N T E  O S  P E D I D O S  F O R M U L A D O S  p e l a
vítima/requerente e julgo procedente a ação cautelar, restando
confirmadas as medidas protetivas de urgência liminarmente
concedidas, 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. (...)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.

045 - 0014132-60.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014132-0
Réu: Jefferson Eduardo da Anunciação

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de ausência dos
REQUISITOS CAUTELARES combinada A AUSÊNCIA DE interesse
(DE agir) PROCESSUAL 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.
(...)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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

046 - 0014274-64.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014274-0
Réu: Rogerio Maia Soares

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de ausência do
interesse (DE AGIR) PROCESSUAL 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.
(...)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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

047 - 0014670-41.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014670-9
Réu: Everaldo Malheiro do Nascimento

Despacho: Intime-se por Edital, após o prazo editalício, arquivem-se
estes autos, com baixa na distribuição. Boa Vista/RR, 11/01/17. Sissi
Marlene Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º
JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

048 - 0014971-85.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014971-1
Réu: Carlos Eduardo Leo Leite

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA do
interesse (DE AGIR) PROCESSUAL 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.
(...)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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

049 - 0015052-34.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015052-9
Réu: Valmir Silva de Oliveira

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de ausência do
interesse (DE AGIR) PROCESSUAL 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. (...)
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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

050 - 0015084-39.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015084-2
Réu: Cristiano da Silva Mafra

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de falta do interesse
(DE AGIR) PROCESSUAL, demonstrada pela requerente, na forma
alhures escandida, DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente
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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.
(...)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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

051 - 0016475-29.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016475-1
Réu: Francisco Rosinaldo da Silva Junior

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniente AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS CAUTELARES a sustentar a cautela aplicada, em face de
verificada mudança do contexto fático inicialmente apresentado, na
forma alhures escandida, nos termos da Lei n.° 11.340/2006,
inversamente, DECLARO A SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO DA
PRESENTE AÇÃO, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS
liminarmente concedidas, bem como DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, com base nos art. 485, IV, do CPC,
ressalvando-se, todavia, a requerente poderá, a qualquer tempo,
requerer novas medidas protetivas, caso venha novamente a necessitar.
(...)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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

052 - 0017391-63.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017391-9
Réu: Karen Katiuscia Neves

Sentença: "(...) Pelo exposto, ante a superveniência de ausência do
interesse (DE AGIR) PROCESSUAL 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. (...)
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, 19 de dezembro de 2016.
MARIA APARECIDA CURY - Juíza de Direito Titular"
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 13/01/2017

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
053 - 0019536-97.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.019536-4
Indiciado: P.H.A.R.

Final da Sentença: Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107,
inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RIBEIRO, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de
ameaça, descrito no art. 147 do CP, bem como, pela DECADÊNCIA do
direito de queixa-crime quanto ao delito de injuria, descrito no art. 140,
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 janeiro de 2017. SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES- Juíza de Direito Respondendo pelo 1º
JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

054 - 0019681-56.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.019681-8
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

RANATO RODRIGUES DA SILVA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça  econtravenção
penal de vias de fato, descritos nos arts. 147 do CP e 21 da LCP, bem
como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao delito de
injuria, descrito no art. 140, 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 janeiro de 2017.
SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES- Juíza de Direito
Respondendo pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
055 - 0015675-35.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.015675-9
Réu: Rony da Cruz e outros.

Despacho: Tendo em vista certidão de fl. 66-v, tente-se novamente
intimar o ofensor na PAMC. Boa Vista/RR, 12/01/17. Sissi Marlene
Dietrich Schwantes. Juíza de Direito - respondendo pelo 1º JESPVDF
Nenhum advogado cadastrado.

Petição
056 - 0017496-40.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017496-6
Réu: Doglevis Moises Villegas Utreras

Final da Sentença: Diante do exposto, em consonância com a
manifestação do órgão ministerial, INDEFIRO a representação pela
prisão preventiva de DOGLEVIS MOISES VILLEGAS UTRERAS, por
ausência de fundamento legal. Oficie-se à autoridade policial,
encaminhando cópia da presente sentença para conhecimento. Junte-se
cópia da presente sentença em todos os procedimentos que tramitam
neste Juizado em nome das partes.  Transitada em julgado a sentença,
arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Intime-se a
ofendida (art. 21, da Lei n.° 11.340/2006) desta sentença. Publique-se.
Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. 	Boa Vista/RR, 12 de janeiro de
2017. SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES - Juíza de Direito -
Respondendo pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Expediente de 12/01/2017

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
057 - 0010497-42.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.010497-6
Executado: Criança/adolescente
Executado: M.R.A.
 DESPACHO

	Aguarde-se manifestação espontânea da parte autora, no prazo de três
meses, sob pena de extinção.
	Com o transcurso do prazo supramencionado, vista à Defensoria Pública
do Estado.

Em, 4 de janeiro de 2017.

SUELEN MARCIA SILVA ALVES
Juíza Substituta
Advogados: José Fábio Martins da Silva, Ernesto Halt

058 - 0001990-24.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001990-6
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: A.D.P.A.
 S E N T E N Ç A
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Vistos, etc.
Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por J G L DE A
em face de A D P A.
Em fl. 50, a parte autora requereu a desistência da ação.
Dispõe o art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil:
" Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VIIII - homologar a desistência da ação;;"
 Ex positis, supedaneado no citado art. 485, VIII, do CPC, julgo extinto o
presente feito.
Após o trânsito em julgado, arquive-se. Ciência ao Ministério Público do
Estado e à Defensoria Pública do Estado.
Sem custas e honorários advocatícios.
          P.R.I.

Boa Vista(RR), 4 de janeiro de 2017.

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

059 - 0005158-34.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005158-6
Executado: Criança/adolescente
Executado: J.S.N.
 SENTENÇA

Vistos etc.

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

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

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

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

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 5 de janeiro de 2017.

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

Comarca de Caracarai

Cartório Distribuidor

Infância e Juventude
Juiz(a): Evaldo Jorge Leite

Med. Prot. Criança Adoles
001 - 0000061-86.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000061-4
Autor: M.P.E.R.
Criança/adolescente: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 11/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Mucajai

Índice por Advogado
018076-PB-N: 025

000362-RR-A: 028

000816-RR-N: 027

000864-RR-N: 025

001041-RR-N: 028

001305-RR-N: 024

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Angelo Augusto Graça Mendes

Inquérito Policial
001 - 0000011-30.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000011-8
Indiciado: M.L.A.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000022-59.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000022-5
Indiciado: A.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0000030-36.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000030-8
Indiciado: E.A.S.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Claudio Roberto Barbosa de Araujo
004 - 0000013-97.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000013-4
Indiciado: A.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000018-22.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000018-3
Indiciado: J.B.N.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000029-51.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000029-0
Indiciado: R.D.N. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Lana Leitão Martins
007 - 0000007-90.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000007-6
Indiciado: E.P.C.J.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000019-07.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000019-1
Indiciado: A.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0000023-44.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000023-3
Indiciado: A.S.M.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0000025-14.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000025-8
Indiciado: A.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Luiz Alberto de Morais Junior
011 - 0000008-75.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000008-4
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Indiciado: E.G.S.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0000017-37.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000017-5
Indiciado: D.A.M.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0000024-29.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000024-1
Indiciado: F.I.B.P.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Marcelo Mazur
014 - 0000010-45.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000010-0
Indiciado: W.M.G.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0000014-82.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000014-2
Indiciado: D.L.O.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0000021-74.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000021-7
Indiciado: E.S.C.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

017 - 0000027-81.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000027-4
Indiciado: C.J.N.O.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Maria Aparecida Cury
018 - 0000009-60.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000009-2
Indiciado: H.S.S.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0000015-67.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000015-9
Indiciado: C.B.S.C. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0000026-96.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000026-6
Indiciado: M.G.S.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Sissi Marlene Dietrichi Schwantes
021 - 0000012-15.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000012-6
Indiciado: W.F.O.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

022 - 0000020-89.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000020-9
Indiciado: A.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

023 - 0000028-66.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000028-2
Indiciado: F.C.S.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Relaxamento de Prisão
024 - 0000016-52.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000016-7
Autor: Anderson de Jesus
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Advogado(a): Joao Alfredo de Souza Cruz

Publicação de Matérias
Ação Penal
025 - 0000208-19.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000208-2
Réu: Jadson Rodrigues
Audiência REALIZADA.
Advogados: Raphael Correia Lima Alves, Cleocimara de Oliveira
Messias

026 - 0000358-34.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000358-7
Réu: Renato Luan Fernandes Novaes
Audiência REALIZADA.
Nenhum advogado cadastrado.

027 - 0000217-78.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000217-3
Réu: Cláudia Silva de Souza e outros.
Audiência REALIZADA.
Advogado(a): Antonietta Di Manso

028 - 0000320-85.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000320-5
Réu: Arlison da Silva Araujo e outros.
 DECISÃO

Vistos etc...
Trata-se de pedido de relaxamento de prisão preventiva em prol de
ARLISON DA SILVA ARAÚJO e JOSÉ TEIXEIRA, presos
preventivamente, por terem praticado, em tese, o crime previstos nos
artigos 121, §2º, IV, art.29, do CPB.
O Ministério Público apresentou parecer pelo não colhimento do pedido
no termo de audiência ocorrida  em 11.01.2017.
É o relatório.
Decido.
Em que pese as alegações feitas pela defesa do excesso para a
finalização da ação, com as quais se requer o relaxamento da prisão do
acusado, estas não merecem prosperar, uma vez que a instrução já se
encontra finda com todas as testemunhas da terra já oitivadas, restando
apenas o retorno de carta precatória. Outrossim, o acusado Arlison já
teve indeferido pedido de concessão de liberdade provisória nos autos
0030.16.000593-7 em 26.12.2016.
O acusado teve a prisão preventiva decretada em Audiência de Custódia
realizada 21.06.2016 nos termos do art. 310, II, do CPP, e os fatos
trazidos nos autos são de grande relevância, vez que apura-se eventual
prática de homicídio, uma vida Humana foi ceifada, não há certeza de
autoria, mas indícios que justificam a manutenção da prisão, bem como
a prova materialidade, crime este de grande relevância social, que gerou
forte impacto  na comunidade local.
Entendo não estarem presentes os requisitos para relaxamento de
prisão, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais e a
instrução correu em prazo razoável, Muito menos para concessão de
Liberdade Provisória com ou sem fiança, bem como aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, primeiro por não serem
suficientes para elidir nova prática delituosa, segundo em face da pena
cominada em abstrato ao presente delito. Inclusive, o acusado José
Teixeira informa endereço de um hotel(qualificação denúncia), o que
demonstra não ter residência fixa.
De outra banda, a primariedade do réu, e o fato de possuir residência
fixa, não é óbice à conversão da prisão em preventiva, connforme
entendimento trazido no julgado do STJ.
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA:
FUNDAMENTAÇÃO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES.
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu o decreto prisional se mostra suficientemente fundamentado
com os elementos que revelam as circunstâncias que justificam a
custódia preventiva.
2. A primariedade, os bons antecedentes, a profissão lícita e a
residência fixa (ainda quando devidamente comprovados) não obstam a
segregação cautelar quando presentes seus pressupostos autorizativos
(art. 312 do CPP).
3. O fato do paciente ter se evadido do distrito da culpa, sendo somente
capturado em outro Estado da Federação, corrobora a necessidade da
segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Ordem denegada. (HC 37.928/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2005, DJ 09/10/2006, p.
362).
Ademais, não houve alteração fática ou jurídica na situação processual
do réu, pelo contrário, permanece ainda os motivos autorizadores da
prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública e a fim de
assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, do
CPP, assistindo razão ao Ministério Público, motivo pelo qual INDEFIRO
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O PEDIDO, e mantenho a segregação cautelar do réu ARLISON DA
SILVA ARAÚJO e JOSÉ TEIXEIRA.
Considerando a notícia trazida nos autos em audiência de risco de vida
dos acusados, Determino que seja oficiado ao DESIPE para investigar
os fatos relatados, bem como colocar IMEDIATAMENTE os acusados
ARLISON DA SILVA ARAÚJO e JOSÉ TEIXEIRA presos em local
adequado e seguro, inclusive transferindo de unidade prisional, caso
necessário,  a fim de que sejam resguardadas sua integridade física.
Retire-se cópia do termo de audiência realizada em 11.01.2017.
Ao cartório para juntar FACS atualizada dos acusados e diligenciar no
sentido de cobrar o retorno das cartas precatórias pendentes
CUMPRA-SE COM URGÊNCIA
P. R. Intimem-se o MP e a Defesa.
Mucajaí/RR, 12 de janeiro de 2017.

Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz Titular da Comarca

g
Advogados: João Ricardo Marçon Milani, Jardel Souza Silva

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
011619-PI-N: 011

000077-RR-A: 022

000101-RR-B: 008, 009

000178-RR-N: 010

000203-RR-N: 010

000260-RR-E: 008, 009

000317-RR-B: 025

000351-RR-A: 011

000377-RR-B: 022

000483-RR-N: 010

000492-RR-N: 017

000643-RR-N: 010

000650-RR-N: 011

000723-RR-N: 008, 009

000737-RR-N: 008

000741-RR-N: 008, 010

000858-RR-N: 008

000907-RR-N: 010

001048-RR-N: 022

Cartório Distribuidor

Infância e Juventude
Juiz(a): Jaime Plá Pujades de Ávila

Boletim Ocorrê. Circunst.
001 - 0000027-30.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000027-8
Indiciado: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000028-15.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000028-6
Indiciado: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0000029-97.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000029-4
Indiciado: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.

Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000030-82.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000030-2
Indiciado: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000031-67.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000031-0
Indiciado: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000032-52.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000032-8
Indiciado: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0000033-37.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000033-6
Indiciado: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 12/01/2017

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

Embargos à Execução
008 - 0001426-70.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.001426-2
Autor: Luciano Nascimento de Albuquerque e outros.
Réu: Banco da Amazônia S/a
 DESPACHO

Defiro o pedido constante nas fls. 448/453.
Considerando a divergência dos cálculos realizada pela contadoria
judicial em relação a sentença de fls. 313/326, encaminhem-se os autos
à Contadoria Judicial para que elaborem novos cálculos de acordo com
os parâmetros fixados na sentença (devem ser subtraídos dos cálculos a
cobrança de comissão de permanência e honorários advocatícios
extrajudiciais, permanecendo as demais cláusulas contratuais).
Expedientes necessários.
Rorainópolis-RR, 12 da janeiro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Sivirino Pauli, Jair Mota de Mesquita, Flauenne Silva
Santiago, Bruno César Andrade Costa, Tiago Cícero Silva da Costa,
Diego Lima Pauli

Exec. Titulo Extrajudicia
009 - 0000648-03.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.000648-2
Autor: Banco da Amazônia
Réu: Luciano Nascimento de Albuquerque e outros.
 DESPACHO

Sobreste-se o andamento do feito até o deslindo dos embargos à
execução, conforme decisão juntada às fls. 85/89.
Rorainópolis-RR, 12/01/2017.

Juiz JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
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Advogados: Sivirino Pauli, Jair Mota de Mesquita, Flauenne Silva
Santiago

Inventário
010 - 0000098-08.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.000098-0
Autor: Ana Célia Alves de Oliveira e outros.
Réu: Antonia Lopes Cardoso
 DESPACHO

Torno sem efeito o despacho de fl. 128, em face da situação atual do
processo.
Por consequência, resta prejudicado a análise do pedido de fls.131/133.
Citem-se os herdeiros, as Fazendas Públicas Estadual e Municipal,
instruindo-se os expedientes com cópia das primeiras declarações (fls.
116/120).
Expedientes necessários.
Rorainópolis-RR, 12 de janeiro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Bernardino Dias de S. C. Neto, Francisco Alves Noronha,
Josinaldo Barboza Bezerra, Tatiany Cardoso Ribeiro, Tiago Cícero Silva
da Costa, Paulo Gener de Oliveira Sarmento

Guarda
011 - 0000340-64.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.000340-6
Autor: C.M.S.S.
Réu: M.F.F.N.
 Autos nº: 0047.12.000349-6

SENTENÇA

Trata-se de ação de Regulamentação de Visitas ajuizada por C. DE M.
S. S. contra M. F. F. N..
Afirma, em síntese, serem as partes pais das menores G. S. F. e E. F.,
que conforme acordo firmado perante o Ministério Público de Campo
Maior-PI, em 13/02/2008 (fl. 12), a guarda ficou compartilhada, devendo
as menores residirem com a genitora, que se comprometeu em
encaminhá-las nas férias escolares ao Piauí para visitar o genitor, e que
as despesas seriam custeadas por ambos.
Afirma, ainda, que o requerido não vem cumprido o acordo, não
contribuindo com as despesas relativas a viagem das menores, além de
não efetuar devidamente o pagamento da pensão alimentícia.
Requereu, ao final, a regulamentação de visitas da seguinte forma: a)
que as visitas ao genitor das menores sejam restringidas as férias
escolares do final dos anos pares, ficando a genitora nas férias dos anos
ímpares; b) que todas as despesas com a viagem das crianças sejam
custeadas pelo genitor; c) que as crianças fiquem com os avós maternos
na penúltima semana das férias dos anos pares; d) que o pai terá total
liberdade para vistas as filhas em Rorainópolis.
Em contestação às fls. 27/31, o réu requereu a improcedência do
pedido, homologando o acordo firmado entre as partes perante o
Promotor de Justiça de Campo Maior-PI, em 23.01.2013, juntado à fl. 36.
As partes foram intimadas para manifestarem interesse em produção de
provas em audiência. Decorrido o prazo, a autora quedou inerte e o
requerido informou não ter interesse (fl. 81).
Devidamente intimada para apresentar memórias, às fls. 86, a autora
permaneceu em silêncio.
Memoriais de defesa (fls. 108/109).
Com vista, às fls. 115/119, o Mistério Público pugnou pela continuação
do teor do acordo firmado perante o Ministério Público de Campo Maior-
PI.
Manifestação do requerido sobre o parecer ministerial (fl. 128/129-v).
Vieram os autos conclusos. É o breve relato. DECIDO.
O direito à  convivência familiar é assegurado à criança, adolescente e
ao jovem em absoluta prioridade, como meio de resguardo dos direitos
da personalidade. Neste sentido, prescreve o art. 227 da Constituição
Federal, in verbis:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Como se vê, o direito de visitas tem raiz constitucional. Constitui direito
da personalidade devendo ser garantido pelo Estado como forma de
assegurar a dignidade que, enquanto princípio máximo, é valor essencial
e insubstituível.
A convivência familiar é essencial para a vida digna de cada membro da
família. Impõe-se, portanto, a garantia do direito de visitas do pai ao filho
pois, muito mais que direito do pai, é direito do filho, consistindo em meio
de preservar e até fomentar os laços de afetividade, aspecto
fundamental e necessário para desenvolvimento pleno da criança.
Na regulamentação de visitas, o que deve prevalecer, por ser mais
importante, é o interesse da criança, sendo dever da sociedade e
também do Judiciário exigir atitude compromissada dos pais no sentido
de salvaguardar os interesses de seus f i lhos, assegurando
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições
de liberdade e de dignidade, evitando, de todo modo, o distúrbio da
alienação parental.
No caso dos autos, a parte requerente propôs a) que as visitas ao
genitor das menores sejam restringidas as férias escolares do final dos
anos pares, ficando a genitora nas férias dos anos ímpares; b) que todas
as despesas com a viagem das crianças sejam custeadas pelo genitor;
c) que as crianças fiquem com os avós maternos na penúltima semana
das férias dos anos pares; e d) que o pai terá total liberdade para vistas
as filhas em Rorainópolis.
Contudo, às fls. 36, posteriormente ao ajuizamento da presente ação, o
requerido juntou aos autos cópia do acordo firmado perante o Promotor
de Justiça de Campo Maior-PI, datado de 23 de janeiro de 2013.
Assim, entendo que a presente ação deve ser improcedente, porquanto
não mais se verifica a necessidade da regulamentação de visitas
anteriormente pleiteadas, uma vez que as partes firmaram acordo
perante o Ministério Público de Campo Maior-PI, em data posterior ao
ajuizamento da presente ação.
Além disso, a parte autora não mostra interesse em continuar com feito,
uma vez que intimada por diversas vezes para promover atos e
diligências essenciais ao processo, permaneceu inerte.
Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na
inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários, ante a gratuidade da justiça
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-
se os autos, com as baixas de estilo.
P.R.I.
Rorainópolis-RR, 12 de janeiro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Mário Monteiro de Carvalho Filho, Agassis Favoni de
Queiroz, Samuel de Jesus Lopes

Vara Criminal
Expediente de 12/01/2017

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 - 0000003-41.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000003-8
Réu: Jose Orlando Barros Ribeiro
 SENTENÇA

			Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público,
contra a r. sentença de fls. 154/1556.

			Alega, em apertada síntese, que houve contrariedade e obscuridade no
referido julgado, uma vez que a Magistrada sentenciante, talvez tenha
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confundido o crime imputado ao réu com aquele previsto no art. 12 do
Estatuto do Desarmamento, pois na dosimetria da pena aplicada, fixou-
se pena base em 02 (dois) anos de detenção, e 10 (dez) dias-multa, e
em seguida atenuou-se a pena em 1/6 (um) sexto, tornando-a definitiva
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 08 (oito) dias-multa.

			Afirma, por fim, que tais fatos são indicativos da obscuridade e
contradição na referida decisão, embora estivesse a Magistrada a
condenar o réu pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03. Afirma, ainda,
que restou claro que a Magistrada pretendeu dosar a pena em
quantidade intermediária, dentro da margem prevista pelo legislador (02
a 04 anos de reclusão) para o porte ilegal da arma de fogo, o que
deveria resultar numa pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de
reclusão.

			Instada a se manifestar, a Defensoria Pública se manifestou às fls.
160/163, pelo não acolhimento dos embargos.

			É o breve relatório. Decido

			Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente.

			Os embargos não merecem acolhimento, uma vez que não há
obscuridade ou contradição alguma na r. sentença de fls. 154/156.

			Para o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, o legislador previu
pena privativa de liberdade, na modalidade "reclusão", de 02 (dois) a 04
(quatro) aons e multa.

			Conforme restou claro, as circunstâncias judiciais do art. 59 foram
devidamente analisadas pela nobre Magistrada, sendo que a pena-base
foi fixada no mínimo legal permitido pela lei, haja vista que as
circunstâncias foram todas favoráveis ao acusado.

			Por outro lado, a redução da pena na segunda fase de sua aplicação foi
devidamente fundamentadaa pela Magistrada, não merecendo reparos
em seu entendimento.

			Portanto, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10
(dez) dias-multa, definitivamente fixada ao réu, deu-se de forma
devidamente fundamentada e com observância dos preceitos legais e
jurisprudenciais.

			Assim, não há se falar em "confusão" por parte da Magistrada
sentenciante, com o crime previsto no art. 12 do Estatuto do
Desarmamento, uma vez que a decisão foi expressa em seu dispositivo,
ao condenar o réu pela prática do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo), fixando-lhe a pena após devida
fundamentação.

			Com efeito, julgo IMPROCEDENTES os embargos opostos pelo
Ministério Público.

			Todavia, entendo que o que houve no referido julgado, de fato, foi
apenas "erro material", uma vez que douta Magistrada fez menção à
"detenção" e não à "reclusão".

			Assim, determino seja corrigido o "erro material" constante na r.
sentença de fls. 154/156, nos seguintes termos:

			a) onde se lê "..., resultando numa pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de detenção e 08 (oito) dias-multa, que torno definitiva à míngua
de causas de aumento ou diminuição de pena, ...", leia-se "..., resultando
numa pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito)
dias-multa, que torno definitiva à míngua de causas de aumento ou
diminuição de pena, ..."

			Fica a r. sentença de fls. 154/56 mantida em todos os seus demais
termos.

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

			Rorainópolis/RR, 11 de janeiro de 2016.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0000731-48.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000731-2
Réu: Edson Pereira de Oliveira e outros.
 SENTENÇA

O representante do Ministério Público do Estado de Roraima que oficia
perante este juízo, ofereceu denúncia contra ELIZEU DA SILVA FARIAS
e EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, imputando-
lhes as condutas previstas nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº.
11.343/2006.

Afirma que no dia 06 de setembro de 2014, por volta das 11h, na Rua B,
Bairro Novo Horizonte, na casa pertencente aos denunciados, equipe de
da Polícia Civil efetuou abordagem e localizou uma pedra envolta em
saco plástico, aparentando ser pasta base de cocaína.

Segundo costa, no momento da abordagem somente o acusado ELIZEU
se encontrava na residência, o qual chegou a indicar outra casa que
também servia para o tráfico de drogas, para onde parte da equipe se
deslocou com o aludido denunciado. Nesse ínterim, o acusado EDSON
PEREIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Grande", chegou à casa da Rua B,
conduzindo uma motocicleta.

Durante as buscas minuciosas foram encontrados 45 (quarenta e cinco)
invólucros de plástico preto contendo pedras com aparência de pasta
base de cocaína, 01 (um) invólucro com substância vegetal aparentando
ser maconha dentro de uma bolsa necessaire, no único quarto, que
ambos os denunciados usavam para dormir.

Encontram-se acostados aos autos o laudo de exame químico preliminar
(fls. 22/23), auto de apresentação e apreensão (fls. 27). Não foi
produzido laudo de exame definitivo da droga.

Os acusados foram notificados (fls. 77/78 e 97).

Foi concedida liberdade provisória para os réus, conforme decisão de fl.
85/85-v.

A defesa prévia consta na fl. 88.

A denúncia foi recebida no dia 19 de agosto de 2015 (fl. 90-v).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas EUNICE FERREIRA
LOPES (fl. 126), JOÃO CARLOS CESAR (fl. 127), EVANDRO
AMANCIO PEREIRA (fl. 128), JOÃO EVANGELISTA BATISTA DOS
SANTOS (fl. 164). As partes desistiram da oitiva das demais
testemunhas arroladas (fl. 137).

O termo de interrogatório do acusado ELIZZEU ALVES DE FARIAS
consta na fl. 136.

O acusado EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA foi declarado revel.

Foi revogada a liberdade provisória do acusado EDSON em razão do
descumprimento de medida cautelar imposta (fl. 137).

Enviado ofício ao Delegado de Polícia solicitando a remessa do laudo de
exame definitivo da droga, houve resposta mencionando que não foi
localizado sequer registro de requisição de realização de exame
definitivo  (fls. 177).

Nos memoriais finais (fls. 192/195) o Ministério Público pugna pela
procedência da pretensão punitiva posta na denúncia para o fim de
condenar os réus nas penas previstas nos artigos 33, caput, e 35,
ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa, nos memoriais finais (fls. 197/213), pugna pela absolvição em
razão da ausência da materialidade dos crimes e, de forma subsidiária, a
desclassificação para o crime descrito no artigo 28, da Lei 11.343/06.
Por fim, em caso de eventual condenação, requereu a aplicação de pena
mínima, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista
no seu parágrafo 4º do artigo 33 da retromencionada lei, bem como a
exclusão da imputação do crime de associação para o tráfico.

É o relatório. Passo a fundamentar e DECIDIR.

Como se vê no relatório, cuida-se de ação penal pública incondicionada
deflagrada pelo Ministério Público Estadual, na qual se imputa aos réus
ELIZEU DA SILVA FARIAS e EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA a prática
do crime previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Conforme já exposto no relatório, mesmo após ter sido requisitado por
várias vezes, não houve a juntada do laudo de exame definitivo da
substância apreendida, relevando a ausência da materialidade dos
crimes imputados aos acusados, na medida em que é indispensável o
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laudo toxicológico definitivo a fim de comprovar a materialidade do delito
de tráfico, não podendo o decreto condenatório ser fundamentado
apenas no laudo de exame preliminar da droga.

O Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional,  até admite
a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas com base
em laudo de exame preliminar, desde que o exame de constatação
permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, elaborado por
perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, o que
não é o caso dos autos, vez que o laudo de constatação de fl. 21 foi
elaborado por dois agentes de polícia nomeados para a confecção do
laudo, baseado apenas em  testes químicos com reagentes.

A propósito do tema, trago o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.  1. Ressalvada pessoal compreensão diversa,
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É imprescindível,
para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que seja anexado o
laudo toxicológico definitivo, concluindo que a falta desse laudo conduz à
absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva. Precedentes.
3. Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de
drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de
certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial,
em procedimento e com  conclusões equivalentes. 4. A prova
testemunhal não tem o condão de suprir a ausência do laudo definitivo,
na medida em que somente tem relevância no que diz respeito à autoria
e não à materialidade do delito, daí a imprescindibilidade. 5. Habeas
corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para absolver
o paciente dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006,
a ele imputados na Ação Penal n. 0005247-21.2014.8.19.0016. (HC
350.996/RJ, Rel Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em
24/08/2016, DJe 29/08/2016) (grifo nosso).

Ademais, parte da substância apreendida descrita como invólucro
contendo substância de origem vegetal, em razão da impossibilidade
técnica de sujeição a testes com reagentes, foi analisada apenas com
base na experiência policial e pelas declarações prestadas pelos
acusados durante entrevista da delegacia, conforme descrito no laudo
de fl. 20. Assim, o laudo preliminar juntado ao feito não se mostra idôneo
para fundamentar uma condenação, na medida em que não proporciona
grau de certeza de que a substância realmente era droga.

Da mesma forma, a prova testemunhal não tem o condão de suprir a
ausência do laudo definitivo, vez que somente tem relevância no que diz
respei to à autor ia e não à mater ia l idade do del i to,  daí a
imprescindibilidade do laudo de exame definitivo da substância
apreendida para sustentar um decreto condenatório.

Por fim, destaco que a ausência do laudo toxicológico definitivo impõe
não simplesmente a nulidade dos autos, mas a absolvição dos réus,
diante da ausência  da materialidade do delito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com arrimo no que consta nos autos e nos
fundamentos acima alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão
punitiva estatal e ABSOLVO os acusados ELIZEU DA SILVA FARIAS e
EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA das acusações a que lhe foram
lançadas neste feito judicial, descrita à exordial acusatória, pela
ausência de provas, tornando-se nítida situação de absolvição, a teor do
artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado EDSON PEREIRA DE
OLIVEIRA.

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se a todos os atos
necessários para baixa do nome dos réus no SISCOM e INFOSEG, bem
como a restituição dos objetos apreendidos.
Quando à motocicleta, oficie-se DETRAN-RR, para que informe o nome
e o endereço do proprietário do bem, bem como informar se o referido
veículo tem alguma restrição de roubo ou furto.

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

Rorainópolis/RR, 12 de janeiro de 2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
	Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0000164-46.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000164-1
Réu: Francisco Armando Marques e outros.
 DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em
face da  sentença de fls. 94/105.

Em suas razões, o Embargante sustenta que a sentença foi omissa no
que tange à análise do pedido referente à cassação da licença de
funcionamento do bar de propriedade do réu FRANCISCO ARMANDO
MARQUES. Alega, ainda, que no decreto condenatório não houve
manifestação quanto à destinação da motocicleta apreendida.

Por fim, aduz o Ministério Público que a sentença também está obscura
em razão da não percepção da prevalência da agravante da reincidência
sobre a confissão, situação que culminou na aplicação da pena mínima
a réu reincidente.

É o sucinto relatório.

Conheço dos embargos opostos por estarem presentes os pressupostos
de admissibilidade.

Em princípio, insta relembrar que os Embargos de Declaração têm por
finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos exatos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.

 Portanto, eventuais saneamentos a serem alcançados pelo manejo
deste recurso são para preservar a clareza e integridade do ato
recorrido, ou seja, não serve para repor a discussão da causa em
julgamento, haja vista que eventual inconformidade em relação à tese
adotada na decisão embargada deve ser objeto de recurso próprio, e
não pela via estreita dos embargos de declaração.

Na sentença atacada foi declarado o perdimento da motocicleta,
conforme consta no seguinte trecho: "Com amparo no artigo 63 da Lei
11.343/06, determino, também, após o trânsito em julgado, o perdimento
da motocicleta HONDA\BROS KS, de cor vermelha, placa NAO-1460 e
da quantia de R$ 304, 00 (trezentos e quatro reais), dos quais R$ 167,00
(cento e sessenta e sete) foram apreendidos em poder do acusado
FRANCISCO e R$ 142,00 (cento e quarenta e dois) reais em poder do
réu ERISVADO, pois, pelas provas dos autos, constata-se que são frutos
da atividade criminosa do tráfico de drogas". (fls. 1004/105 da sentença).

No mesmo sentido, este magistrado expôs na sentença que a agravante
da reincidência e da atenuante da confissão se compensam. Entretanto,
o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da preponderância da
reincidência sobre a confissão, sustando que os tribunais entendem
dessa forma, o que não merece acolhida, na medida em que há
divergência de entendimento nos dois sentidos.

A propósito do tema, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL. RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL
ESTADUAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA IGUALMENTE PREPONDERANTES. POSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO. 1. Nos termos da Resolução n. 12/2009 do STJ, é
cabível reclamação para "dirimir divergência entre acórdão prolatado por
turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de
recursos espec ia is  processados na forma do ar t .  543-C
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27996164/artigo-543c-da-lei-n-
5869-de-11-de-janeiro-de-1973> do Código de Processo Civil
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-
civil-lei-5869-73>". 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
s o b  o  r e g i m e  d o  a r t .  5 4 3 - C
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27996164/artigo-543c-da-lei-n-
5 8 6 9 - d e - 1 1 - d e - j a n e i r o - d e - 1 9 7 3 >  d o  C P C
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-
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civil-lei-5869-73> (recursos repetitivos) pacificou entendimento de que a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são
igualmente preponderantes, podendo, portanto, ser compensadas na
segunda fase da dosimetria da pena. 3. Hipótese em que a turma
recursal considerou ser a agravante da reincidência preponderante
sobre a confissão espontânea, restando configurada a divergência com
o entendimento desta Corte. 4. Reclamação julgada procedente. (STJ
Rcl 17316-RJ 2014/0066004-9. Terceira Seção. Relator Ministro
GURGEL DE FARIA, julgado: 22/04/2016, DJe 06/05/2015) (grifo
nosso).

Quanto à cassação de licença de funcionamento do bar, não há nos
autos nenhuma informação de que o referida bar tinha sequer licença
para funcionar. Outrossim, o próprio réu, ao ser ouvido em Juízo,
afirmou que após sua prisão o estabelecimento foi fechado.

Assim, verifica-se que o parquet pretende reanalisar pontos que já foram
devidamente analisados na sentença de fls. 94/105. Deste modo,
cumpre ao Ministério Público utilizar-se dos remédios jurídicos
apropriados ao seu inconformismo.

Pelo   acima   exposto,   rejeito   os   embargos   de   declaração
opostos  e mantenho intacta a sentença de fls. 94/105.

P.R.I.C.

Ciência às partes.

Rorainópolis, (RR), 11 de janeiro de 2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
	Juiz de Direito DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em
face da  sentença de fls. 94/105.

Em suas razões, o Embargante sustenta que a sentença foi omissa no
que tange à análise do pedido referente à cassação da licença de
funcionamento do bar de propriedade do réu FRANCISCO ARMANDO
MARQUES. Alega, ainda, que no decreto condenatório não houve
manifestação quanto à destinação da motocicleta apreendida.

Por fim, aduz o Ministério Público que a sentença também está obscura
em razão da não percepção da prevalência da agravante da reincidência
sobre a confissão, situação que culminou na aplicação da pena mínima
a réu reincidente.

É o sucinto relatório.

Conheço dos embargos opostos por estarem presentes os pressupostos
de admissibilidade.

Em princípio, insta relembrar que os Embargos de Declaração têm por
finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos exatos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.

 Portanto, eventuais saneamentos a serem alcançados pelo manejo
deste recurso são para preservar a clareza e integridade do ato
recorrido, ou seja, não serve para repor a discussão da causa em
julgamento, haja vista que eventual inconformidade em relação à tese
adotada na decisão embargada deve ser objeto de recurso próprio, e
não pela via estreita dos embargos de declaração.

Na sentença atacada foi declarado o perdimento da motocicleta,
conforme consta no seguinte trecho: "Com amparo no artigo 63 da Lei
11.343/06, determino, também, após o trânsito em julgado, o perdimento
da motocicleta HONDA\BROS KS, de cor vermelha, placa NAO-1460 e
da quantia de R$ 304, 00 (trezentos e quatro reais), dos quais R$ 167,00
(cento e sessenta e sete) foram apreendidos em poder do acusado

FRANCISCO e R$ 142,00 (cento e quarenta e dois) reais em poder do
réu ERISVADO, pois, pelas provas dos autos, constata-se que são frutos
da atividade criminosa do tráfico de drogas". (fls. 1004/105 da sentença).

No mesmo sentido, este magistrado expôs na sentença que a agravante
da reincidência e da atenuante da confissão se compensam. Entretanto,
o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da preponderância da
reincidência sobre a confissão, sustando que os tribunais entendem
dessa forma, o que não merece acolhida, na medida em que há
divergência de entendimento nos dois sentidos.

A propósito do tema, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL. RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL
ESTADUAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA IGUALMENTE PREPONDERANTES. POSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO. 1. Nos termos da Resolução n. 12/2009 do STJ, é
cabível reclamação para "dirimir divergência entre acórdão prolatado por
turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de
recursos espec ia is  processados na forma do ar t .  543-C
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27996164/artigo-543c-da-lei-n-
5869-de-11-de-janeiro-de-1973> do Código de Processo Civil
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-
civil-lei-5869-73>". 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
s o b  o  r e g i m e  d o  a r t .  5 4 3 - C
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27996164/artigo-543c-da-lei-n-
5 8 6 9 - d e - 1 1 - d e - j a n e i r o - d e - 1 9 7 3 >  d o  C P C
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-
civil-lei-5869-73> (recursos repetitivos) pacificou entendimento de que a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são
igualmente preponderantes, podendo, portanto, ser compensadas na
segunda fase da dosimetria da pena. 3. Hipótese em que a turma
recursal considerou ser a agravante da reincidência preponderante
sobre a confissão espontânea, restando configurada a divergência com
o entendimento desta Corte. 4. Reclamação julgada procedente. (STJ
Rcl 17316-RJ 2014/0066004-9. Terceira Seção. Relator Ministro
GURGEL DE FARIA, julgado: 22/04/2016, DJe 06/05/2015) (grifo
nosso).

Quanto à cassação de licença de funcionamento do bar, não há nos
autos nenhuma informação de que o referida bar tinha sequer licença
para funcionar. Outrossim, o próprio réu, ao ser ouvido em Juízo,
afirmou que após sua prisão o estabelecimento foi fechado.

Assim, verifica-se que o parquet pretende reanalisar pontos que já foram
devidamente analisados na sentença de fls. 94/105. Deste modo,
cumpre ao Ministério Público utilizar-se dos remédios jurídicos
apropriados ao seu inconformismo.

Pelo   acima   exposto,   rejeito   os   embargos   de   declaração
opostos  e mantenho intacta a sentença de fls. 94/105.

P.R.I.C.

Ciência às partes.

Rorainópolis, (RR), 11 de janeiro de 2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
	Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
015 - 0000663-30.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000663-2
Réu: José Augusto Gomes de Oliveira
 Trata-se de Ação Cautelar com pedido de liminar de concessão de
medidas protetivas de urgência, encaminhado pela autoridade policial,
tendo com vítima/requerente EUDIANE DE OLIVEIRA CASTELO
BRANCO e ofensor/requerido JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA,
na forma da Lei 11.340/06.

As medidas foram fundamentadamente deferidas, conforme decisão de
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fl. 28/28-V.
O requerido foi regularmente intimado e citado, mas quedou-se inerte
(fls. 36).

É o relatório, no essencial. Decido.

As medidas protetivas liminarmente concedidas visam dar mínimas
condições de segurança e tranquilidade à ofendida, a partir de indícios
de existência do delito e de sua autoria, até que se apure a existência do
fato criminoso noticiado, que será objeto de procedimento criminal
próprio.

A cautelar de medida protetiva é satisfativa por natureza. Assim, com a
concessão das medidas, com a consequente confirmação, ou não,
esgota-se o objeto do procedimento.

O requerido, mesmo após ter sido devidamente notificado e citado,
quedou-se inerte, sendo  recomendável a manutenção para a garantia
da integridade física, moral e psicológica da requerente.

Pelo exposto, diante da falta de elementos que levem a modificação do
entendimento inicial, com base nos artigos 487,I e 490, ambos do CPC,
ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS pela
vítima/requerente e JULGO PROCEDENTE AÇÃO CAUTELAR,
restando confirmadas as medidas protetivas de urgência liminarmente
concedidas.

1.	Translade-se cópia desta para eventual ação penal.
2.	Ciência ao Ministério Público e à DPE.
3.	Intimem-se as partes.
4.	Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Rorainópolis, (RR), _____/_____/2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
	Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Petição
016 - 0000789-80.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000789-5
Autor: Thiago Rodrigues de Oliveira
 Trata-se de Ação Cautelar com pedido de liminar de concessão de
medidas protetivas de urgência, encaminhado pela autoridade policial,
tendo com vítima/requerente EUDIANE DE OLIVEIRA CASTELO
BRANCO e ofensor/requerido JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA,
na forma da Lei 11.340/06.

As medidas foram fundamentadamente deferidas, conforme decisão de
fl. 28/28-V.
O requerido foi regularmente intimado e citado, mas quedou-se inerte
(fls. 36).

É o relatório, no essencial. Decido.

As medidas protetivas liminarmente concedidas visam dar mínimas
condições de segurança e tranquilidade à ofendida, a partir de indícios
de existência do delito e de sua autoria, até que se apure a existência do
fato criminoso noticiado, que será objeto de procedimento criminal
próprio.

A cautelar de medida protetiva é satisfativa por natureza. Assim, com a
concessão das medidas, com a consequente confirmação, ou não,
esgota-se o objeto do procedimento.

O requerido, mesmo após ter sido devidamente notificado e citado,
quedou-se inerte, sendo  recomendável a manutenção para a garantia
da integridade física, moral e psicológica da requerente.

Pelo exposto, diante da falta de elementos que levem a modificação do
entendimento inicial, com base nos artigos 487,I e 490, ambos do CPC,
ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS pela
vítima/requerente e JULGO PROCEDENTE AÇÃO CAUTELAR,
restando confirmadas as medidas protetivas de urgência liminarmente
concedidas.

1.	Translade-se cópia desta para eventual ação penal.
2.	Ciência ao Ministério Público e à DPE.
3.	Intimem-se as partes.
4.	Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Rorainópolis, (RR), _____/_____/2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
	Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal Competên. Júri
017 - 0000921-45.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000921-1
Réu: Marcos Marley Ferreira da Silva
DESPACHO; Despacho de mero expediente. Intime-se o defensor
constituído (fls. 207/208) para se manifestar acerca da fase processual
no artigo 402 do Código de Processo Penal.
Advogado(a): Ildo de Rocco

Med. Protetivas Lei 11340
018 - 0000010-91.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000010-4
Réu: Guioberto Soares Sousa
 SENTENÇA

 A requerente LABIBE COSTA SIMÕES, qualificada nos autos, requer
com fulcro no artigo 19 "caput" da Lei Federal n° 11.340/06 (Lei "Maria
da Penha"), a decretação Medidas Protetivas de Urgência, em desfavor
do requerido GUIOBERTO SOARES SOUSA, com fundamento nas
disposições expressas no artigo 22, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei
Federal nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006.

 Com o pedido vieram os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência
nº. 031/2017, termo de declarações da vítima e do agressor.

 Segundo consta, a vítima conviveu com o agressor por dois anos e
meio, sendo que do relacionamento não tiveram filhos. Relata a
requerente que o representado, em razão de ciúmes, passou a lhe
seguir e vigiar enquanto trabalha, aduzindo que no dia 06 de janeiro do
presente ano sofreu ameaças de morte por parte do agressor, o qual lhe
disse: "eu vou te matar quando você for dormir, você pode escapar de
tudo, mas vou espocar tua cara e cortar teu cabelo".

Mencionou a requerente que, em razão de agressões físicas sofridas em
momentos anteriores, teme que seja novamente agredida. Conforme a
representante, o representado é muito agressivo e que o seu interesse
na imposição das medidas protetivas e apenas para evitar novos
conflitos, uma vez que não pretende representar na esfera criminal
contra suposto agressor.

Há nos autos informações de que a vítima já sofreu agressões físicas
anteriores do suposto agressor, dados que autorizam a imposição de
medidas protetivas em favor da vítima, para fins de impedir que outras
agressões aconteçam. Isso para garantir a integridade física e psíquica
da vítima.

 Da análise dos autos, nessa fase preliminar, entendo no caso concreto,
restou configurada, em tese, a conduta de violência doméstica e familiar
contra a mulher,  conforme se depreende da leitura dos documentos
juntados aos autos, motivo pelo qual entendo ser o caso de concessão
de medida protetiva de urgência.
Há risco de novas agreessões contra a vítima, razão pela qual entendo,
neste momento, que a proibição de o representado manter contato com
a vítima e de frequentar determinados lugares seja suficiente para evitar
agressões, sem prejuízo de posterior imposição de outras medidas
protetivas, caso surjam novos fatos que demonstrem a necessidade.

Dessa forma, em face ao exposto, com fundamento no artigo 22, inciso
III, alíneas "a" e "c", da Lei Federal nº 11.340 de 07 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha), DEFIRO A(S) SEGUINTE(S) MEDIDA(S)
PROTETIVA(S):

1 ) Proibição do requerido/agressor de aproximação da ofendida,  num
raio de 300 (trezentos) metros, bem como de ter contato com ela por
qualquer meio de comunicação.

2) Proibição de o agressor frequentar a residência, local de trabalho e
outro de usual frequentação da ofendida.

Para o cumprimento da medida protetiva acima mencionada, a presente
decisão tem força de mandado jud ic ia l ,  em desfavor  do
requerido/agressor, devendo constar a possibilidade do Sr(a). Oficial(a)
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de Justiça requisitar auxilio de forca policial independentemente de nova
decisão deste Juízo.

Intime-se o requerido/agressor, dando-lhe ciência, ainda, de que tem o
prazo de 05 (cinco) dias para se defender das medidas de urgência ora
deferidas.

 Intimem-se a ofendida dando-lhe ciência desta decisão.

Rorainópolis-RR, 11 de janeiro de 2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
	Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0000024-75.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000024-5
Réu: Lawrency André de Castro Silva
 DECISÃO

 A requerente KARIN MONTELES RODRIGUES, qualificada nos autos,
requer com fulcro no artigo 19 "caput" da Lei Federal n° 11.340/06 (Lei
"Maria da Penha"), a decretação Medidas Protetivas de Urgência, em
desfavor do requerido LAWEWNCY ANDRÉ DE CASTRO SILVA, com
fundamento nas disposições expressas no artigo 22, inciso III, alíneas
"a" e "c", da Lei Federal nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006.

 Com o pedido vieram os seguintes documentos: a) Boletim de
Ocorrência nº. 081/2017 e Termo de Declarações da Vítima.

 Segundo consta, a vítima foi casada com o representado por 01 (um)
ano e 10 (dez) meses,  porém estão separados ha mais ou menos de 03
(três) meses. Afirma que o seu ex-marido não aceita o fim do
relacionamento e por isso vem insistentemente tentando contado com a
requerente, chegando a procurar a vítima neste município, passando-se
por marido para ter acesso ao quarto em que reside sozinha. O agressor
chega a usar números diferentes para tentar contato e já confessou que
se encontrasse a requerente com outra pessoa, mataria os dois.

 Embora não haja indícios de que o agressor tenha cometido ameaças
ou agressões verbais, ou que tenha chegado as vias de fato, tais fatos,
por si só, não impede a implantação de alguma medida protetiva em
favor da vítima, para fins de impedir que algo de mais grave aconteça,
de fato. Isso para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

 Da análise dos autos, nessa fase preliminar, entendo que no caso
concreto, restou configurada, em tese, a conduta de violência doméstica
e familiar contra a mulher,  conforme se depreende da leitura dos
documentos juntados aos autos, motivo pelo qual entendo ser o caso de
concessão de medidas protetivas de urgência.

Dessa forma, em face ao exposto, com fundamento no artigo 22, inciso
III, alíneas "a" e "c", da Lei Federal nº 11.340 de 07 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha), DEFIRO A(S) SEGUINTE(S) MEDIDA(S)
PROTETIVA(S):

a)	Proibição do reequerido/agressor de aproximação da ofendida,  num
raio de 500 (trezentos) metros, bem como de ter contato com ela ou com
seus familiares por qualquer meio de comunicação.

b)	Proibição de procurá-la em seu local de trabalho ou em qualquer lugar
onde estiver, bem como seus familiares.

Para o cumprimento da medida protetiva acima enumerada, a presente
decisão tem força de mandado jud ic ia l ,  em desfavor  do
requerido/agressor, devendo constar a possibilidade do Sr(a). Oficial(a)
de Justiça requisitar auxilio de forca policial independentemente de nova
decisão deste Juízo.

Expeça-se precatória para intimação do requerido/agressor no município
de Boa Vista, dando-lhe ciência, ainda, de que tem o prazo de 05 (cinco)
dias para se defender das medidas de urgência ora deferidas.

Intime-se a ofendida dando-lhes ciência desta decisão.

Rorainópolis-RR,12/01/2016.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
	Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

Transf. Estabelec. Penal
020 - 0000801-94.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000801-8
Autor: Walafy Silva dos Santos
 Trata-se de pedido de transferência de estabelecimento prisional em
favor de WALAFY SILVA DOS SANTOS, formulado pela Defensoria
Pública, alegando, em suma, que o réu estava custodiado na Cadeia
Pública de São Luiz do Anauá e, por questões administrativas, o réu foi
transferido para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.

Aduz, ainda, que o réu é casado com a senhora PALOMA DA COSTA
MATOS, a qual está no quinto mês de gestação e sem condições
mínimas de subsistência, sequer de visitar o acusado em Boa Vista (fls.
02/04).

		O representante do Ministério Público opinou pela declaração de
incompetência para analisar o pedido, sustentando que compete ao
Juízo das Execuções Penais decidir a respeito de transferência de preso
entre estabelecimentos prisionais (fls. 10/13).

É o relatório, no essencial. Decido.

Merece deferimento o pleito da defesa.

Em que pese o argumento de Ministério Público no sentido de ser este
Juízo incompetente para analisar o pleito, entendo ser possível a
apreciação do pedido neste Juízo, pois este magistrado também está
respondendo pela Comarca de São Luis do Anauá, a qual detém a
competência para decidir acerca de transferência de presos entre
estabelecimentos prisionais.

Sabe-se o preso não tem direito subjetivo de ter sua reprimenda
executada no local onde reside sua família, sendo possível a
cumprimento em outra localidade, por decisão devidamente
fundamentada, sob os fundamentos da necessidade, possibilidade e
conveniência, devendo o Estado, sempre que possível, priorizar o
cumprimento da pena em local mais próximo ao meio social e familiar do
apenado, conforme previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal.

Conforme consta nos autos, o acusado foi preso no dia 10 de setembro
de 2016 e encaminhado para a Cadeia Pública de São Luiz do Anauá.
Posteriormente o réu foi transferido para a Penitenciária Agrícola de
Monte Cristo.

Pelo que consta na ficha de antecedentes criminais, não há indicativos
dde que o réu seja de periculosidade elevada. A defesa juntou
documento que comprova que a companheira do acusado está grávida,
no quinto mês de gestação (fls. 06/07). Tais fatos, por si sós, não
justificam a transferência do réu.
Todavia, excepcionalmente, tendo em vista o atual clima de tensão
existente na Penitenciário Agrícola, com as recentes mortes, entendo
que há risco de fato para a integridade física do acusado, caso
permaneça custodiado nesse estabelecimento prisional, em razão do
crime cometido, motivo pela qual determino sua transferência para a
Cadeia Pública de São Luiz do Anauá.

Diante do exposto, defiro o pedido da defesa e determino transferência
do réu WALAFY SILVA DOS SANTOS da Penitenciária Agrícola de
Monte Cristo para a Cadeia Pública de São Luiz do Anauá.
P.R.I.C.
Ciência às partes.
Após, arquive-se.
Rorainópolis, (RR), 11 de janeiro de 2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
	Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
021 - 0007505-41.2007.8.23.0047
Nº antigo: 0047.07.007505-7
Réu: Alessandro Nogueira da Conceição e outros.
 DECISÃO
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		     	 Trata-se de ação penal instaurada em face ALESSANDRO
NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO e VALDINEI CARNEIRO VIANA,
denunciados pela prática dos tipos penais previstos nos artigos 157, §
2º, inciso I, II e V, do Código Penal.
			Após tentativas infrutíferas da citação pessoal dos acusados, bem como
esgotados os meios para localização, foi determinada a citação por
edital. Cumprida a citação, conforme expediente de fls. 59, verifica-se
que até a presente data os acusados não compareceram.

			Diante do exposto, tendo em vista que os réus foram citados por edital e
não compareceram, decreto a suspensão do processo e do prazo
prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de processo Penal.

1. Ciência ao Ministério Público.
2. P. R. I. C.
3.Cumpridos os expedientes precitados, mantenha-se os autos em
cartório pelo prazo de 180 dias.
4. Transcorrido o lapso temporal acima, abra-se vista ao Ministério
Público.

Rorainópolis(RR) 12 de janeiro de 2017.

	JAIME PLA PUJADES DE ÁVILA
	Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

022 - 0000757-46.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000757-7
Réu: Andre Azevedo e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente. Abra-se vista dos autos a
DPE, conforme requerimento na fl 519.Após, intimem-se novamente os
defensores constituídos para apresentarem os memorais finais.
Advogados: Roberto Guedes Amorim, Alysson Batalha Franco, Diego
Victor Rodrigues Barros

Insanidade Mental Acusado
023 - 0000541-17.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000541-0
Réu: Adailton Ferreira dos Santos
DESPACHO; Despacho de mero expediente. Solicite informação ao
Diretor da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo acerca da não
apresentação do réu para realização da perícia na data agendada.
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
024 - 0000579-29.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000579-0
Réu: José de Sousa Morais
 Trata-se de Ação Cautelar com pedido de liminar de concessão de
medidas protetivas de urgência, encaminhado pela autoridade policial,
tendo com vítima/requerente SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA e
ofensor/requerido JOSÉ DE SOUSA MORAIS, na forma da Lei
11.340/06.

As medidas foram fundamentadamente deferidas, conforme decisão de
fl. 15/17.
O requerido foi regularmente intimado e citado, mas quedou-se inerte
(fls. 29).

É o relatório, no essencial. Decido.

As medidas protetivas liminarmente concedidas visam dar mínimas
condições de segurança e tranquilidade à ofendida, a partir de indícios
de existência do delito e de sua autoria, até que se apure a existência do
fato criminoso noticiado, que será objeto de procedimento criminal
próprio.

A cautelar de medida protetiva é satisfativa por natureza. Assim, com a
concessão das medidas, com a consequente confirmação, ou não,
esgota-se o objeto do procedimento.

O requerido, mesmo após ter sido devidamente notificado e citado,
quedou-se inerte, sendo  recomendável a manutenção para a garantia
da integridade física, moral e psicológica da requerente.

Pelo exposto, diante da falta de elementos que levem a modificação do
entendimento inicial, com base nos artigos 487,I e 490, ambos do CPC,
ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS pela
vítima/requerente e JULGO PROCEDENTE AÇÃO CAUTELAR,
restando confirmadas as medidas protetivas de urgência liminarmente

concedidas.

1.	Translade-se cópia desta para eventual ação penal.
2.	Ciência ao Ministério Público e à DPE.
3.	Intimem-se as partes.
4.	Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Rorainópolis, (RR), _____/_____/2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
	Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
025 - 0000177-45.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000177-3
Réu: C.C.L.C.
DESPACHO; Despacho de mero expediente. Intime-se o Advogado pela
útima vez, para apresentar os memoriais finais no prazo de 05 (cinco)
dias.
Advogado(a): Paulo Sergio de Souza

Comarca de São Luiz do Anauá

Índice por Advogado
000747-AM-A: 003

000762-AM-A: 003

000360-RR-A: 003

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Carta de Ordem
001 - 0000015-74.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000015-6
Réu: Jose Divino Pereira Lima
Distribuição por Sorteio em: 11/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Luiz Alberto de Morais Junior

Prisão em Flagrante
002 - 0000018-29.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000018-0
Réu: Anderson Rodrigo Oliveira dos Santos
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 12/01/2017

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

Antônio Carlos Scheffer Cezar
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto

Debora Batista Carvalho

Procedimento Comum
003 - 0000212-39.2011.8.23.0060
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Nº antigo: 0060.11.000212-2
Autor: Raimunda Alves Dias
Réu: Inss
Determino a intimação da parte executada, na pessoa de seu causídico,
para que providencie o adimplemento voluntário da dívida, no prazo de
15(quinze) dias úteis, sob pena de incidência da multa prevista no artigo
523, §1°, do CPC.SLA,07/12/2016Juiz Air Marin Junior
Advogados: Ivan Pitter Pagliarini, Paulo Roberto Gouveia, Anderson
Manfrenato

Vara Criminal
Expediente de 11/01/2017

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

Carta Precatória
004 - 0000012-22.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000012-3
Autor: Estado de Roraima
Réu: Moisés Moreira do Nescimento
 DESPACHO

				1) Informe-se ao Juízo deprecante o recebimento e a distribuição da
presente;

				2) Cumpra-se o ato deprecado;

				3) Cite-se o acusado MOISÉS MOREIRA DO NASCIMENTO para que,
nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal,
apresente resposta escrita à acusação no prazo de 10 (dez) dias, por
meio de Advogado ou pela Defensoria Pública.

				4) Cumprido o ato deprecado na íntegra, devolva-se a deprecata
independentemente de nova conclusão.

				SLA, 11/01/2017.

Jaime Plá Pujades de Ávila
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000010-52.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000010-7
Autor: Estado de Roraima
Réu: Francisco Armando Marques e outros.
 DESPACHO

				1) Informe-se ao Juízo deprecante do recebimento e da distribuição da
presente;

				2) Cumpra-se o ato deprecado;

				3) Com espeque no art. 392, I, do CPP, intime-se pessoalmente o réu
Francisco Armando Marques do inteiro teor da sentença (fls. 03/14) para
que, querendo, apresente recurso no prazo legal. Certifique o Oficial de
Justiça se o réu deseja ou não recorrer;

				4)Cumprido o ato deprecado na íntegra, devolva-se a deprecata
independentemente de nova conclusão.

				SLA, 11/01/2017

Jaime Plá Pujades de Ávila
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Alto Alegre

Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca

Comarca de Pacaraima

Índice por Advogado
000153-RR-N: 004

000716-RR-N: 004

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Angelo Augusto Graça Mendes

Prisão em Flagrante
001 - 0000056-86.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000056-1
Réu: José Guanerje Sifontes Bolivar
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Eduardo Messaggi Dias

Termo Circunstanciado
002 - 0000055-04.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000055-3
Réu: Edival Sales
Distribuição por Sorteio em: 11/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Juiz(a): Delcio Dias Feu

Proc. Apur. Ato Infracion
003 - 0000041-20.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000041-3
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 12/01/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 12/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Adahra Catharinie Reis Menezes

Procedimento Comum
004 - 0000293-62.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.000293-9
Autor: Mairla Silva de Souza
Réu: Município de Amajari
DESPACHO; Despacho de mero expediente. 1. DEFIRO O PEDIDO. 2.
FACA-SE CARGA DOS AUTOS AO ADVOGADO. PACARAIMA,
12/01/2017. JOANA SARMENTO DE MATOS. JUIZA DE DIREITO -
RESPONDENDO PELA COMARCA DE PACARAIMA
Advogados: Nilter da Silva Pinho, Jose Vanderi Maia

Vara Criminal
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Expediente de 12/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Adahra Catharinie Reis Menezes

Ação Penal
005 - 0000002-91.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000002-9
Réu: Sergio Julio Nunes Mendes
 A denúncia foi recebida em todos os seus termos, à fl. 06.
O acusado foi devidamente citado (fls. 27) a teor do art. 363 do Código
de Processo Penal, logo restou completada a regular formação do feito,
inclusive com o oferecimento da Resposta à Acusação (fl. 28/29).
(...)
Ante ao exposto, nos termos no art. 399 do Código de Processo Penal,
designe-se audiência de instrução e julgamento.
Intime-se o acusado pessoalmente, cientificando-o de que terá o direito
de se fazer acompanhar de advogado, requisitando-o para comparecer a
audiência.
Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, do teor dessa decisão,
assim como da data de audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.
Solicite-se a devolução da carta precatória de fls. 25, sem cumprimento.
Cumpra-se.
Pacaraima (RR), 12 de janeiro de 2017. Juíza Joana Sarmento de Matos
- Respondendo pela Comarca de Pacaraima
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000357-04.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000357-7
Réu: Leandro da Silva
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0000630-51.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.000630-2
Réu: Ricardo Medeiros da Costa
 DECISÃO

Sentença em fls. 119/122.
Réu intimado em fls. 126, onde declarou que pretende recorrer.
Razões recursais pela DPE em fls. 140.
Em fls. 141 é certificada a tempestividade do recurso.
É o relato. Decido.
Presente os pressupostos recursais. RECEBO o recurso.
Vista ao MPE para as contrazações.
Após, remeta-se ao TJ/RR, sem necessidade de novo despacho.
Pacaraima, 12 de janeiro de 2017
Joana Sarmento de Matos, Juíza de Direito Titular de Bonfim -
respondendo pela Comarca de Pacaraima
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000440-93.2010.8.23.0045
Nº antigo: 0045.10.000440-2
Réu: Aureo Jose Batista de Souza
 Vistos.
Trata-se de Ação Penal movida em face de AUREO JOSÉ BATISTA DE
SOUZA, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 18, da
Lei 10.826/2003, c/c art. 329, do Código Penal Brasileiro.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que o réu cumpriu com as condições
impostas na suspensão condicional do processo, consoante certidão de
fls. 131, conforme noticiado pelo Ministério Público, razão pela qual a
extinção da punibilidade é medida que se impõe.
Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial de fl. 132, julgo extinta a
punibilidade AUREO JOSÉ BATISTA DE SOUZA, pelo cumprimento das
condições impostas na Suspensão Condicional do Processo, nos termos
do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995.
Ciência ao órgão do Ministério Público e a Defesa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sem custas.
Após o trânsito, arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe.
Pacaraima/RR, 12 de janeiro de 2017. Joana Sarmento de Matos. Juíza
de Direito  respondendo pela Comarca de Pacaraima
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Expediente de 12/01/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Adahra Catharinie Reis Menezes

Autorização Judicial
009 - 0000004-90.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000004-1
Autor: G.C.S.
Decisão: Liminar concedida. Trata-se de autorização judicial requeida
pela Sra. Gardênia Cabral ds Silva, devidamente qualificada nos autos,
para a participação de adolescentes no evento (...) Em consonância com
o parecer ministerial, ressalvadas as prescrições legais do ECA,
AUTORIZO a participação de adolescentes no local (...) Expeça-se
alvará autorizativo. Cumpra-se. Pac, 12/01/2017, Joana Sarmento de
Matos, Juíza de Direito - respondendo pela Comarca de Pacaraima.
Nenhum advogado cadastrado.

Proc. Apur. Ato Infracion
010 - 0000652-07.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000652-9
Infrator: Criança/adolescente
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
06/02/2017 às 10:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Bonfim
Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca
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2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E  AUSENTES 
 
Expediente de 13/01/2017 

MM. Juiz de Direito Titular 
 PAULO CÉZAR DIAS MENEZES 

Diretora de Secretaria 

Maria das Graças Barroso de Souza 

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

DIAS 

Processo 0803008-47.2016.8.23.0010 – Interdição 
Requerente: ELIENE ALVES DE SAL GRACÊS 

Defensora Pública: ALESSANDRA ANDREA MIGLIORANZA - OAB 139D-RR 

Requerido(a): MARIA ELIVANIA GRACÊS PEREIRA 

 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES - TITULAR DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA 
COMARCA DE BOA VISTA/RR 

 

FINAL DE SENTENÇA: POSTO ISSO , firme nos fundamentos acima expostos e em consonância com o 
douto parecer ministerial, DECRETO a interdição de Maria Elivânia Gracês Pereira , declarando-a 
RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III, 
do Código Civil. Nos termos do art. 1.775, § 3º. do Código Civil, nomeio como curadora da requerida a Sra. 
Eliene Alves de Sal Gracês . Limites da curatela: Nos termos da fundamentação supra, considerando o 
estado de saúde da requerida, a curadora terá poderes de representação, para todos os atos da vida civil, 
por prazo indeterminado, não podendo, todavia, alienar ou onerar bens da incapaz sem autorização judicial 
nem contrair empréstimos em nome desta, sendo que os rendimentos da incapaz deverão ser destinados 
unicamente em sua saúde, alimentação e bem estar. Aplica-se, também, ao caso, o disposto do art. 553 do 
NCPC e as respectivas sanções. expeça-se mandado de registro da interdição, na forma do art. 9º, III do 
CC e art. 89 da Lei 6.015/73. Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao 
que determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida comunicação do registro da 
interdição ao cartório no qual foi lavrado o assento de nascimento.  Proceda-se a IMEDIATA publicação da 
sentença na forma do art. 755, §3º do NCPC, dispensando-se a publicação na imprensa local por serrem 
as partes beneficiárias da gratuidade da justiça e assistidas pela DPE/RR,  Após o registro da sentença, 
conforme o art.93, parágrafo único da lei 6.015/73 e art. 759 do NCPC, expeça-se o termo de curatela, 
constando as observações acima, e intime-se a curadora para prestar compromisso, no prazo de 02 dias. 
Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Sem honorários, ante a natureza de jurisdição voluntária deste 
procedimento. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com 
baixa na distribuição. Boa Vista-RR, 04 de outubro de 2016. Suelen Márcia Silva Alves, Juíza de Substituta, 
da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância ao MM Juiz, mandou expedir o presente Edital que será publicado 03 (três) vezes pela imprensa 
oficial, com intervalo de 10 dias e afixado no local de costume na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, onze  de janeiro  de dois mil e dezessete . Eu,emmo, 
Técnica Judiciária, o digitei. 

 

Maria das Graças Barroso de Souza 

Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 

 

Processo 0818384-73.2016.8.23.0010 – Guarda  

Requerente:  LAUDICEIA ROSA DA COSTA 

Defensora Pública: ALESSANDRA ANDREA MIGLIORANZA - OAB 139D-RR 

Requerido(a):  JOSÉ MARIA DE SÁ OLIVEIRA 

 

O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES – TITULAR DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, 
SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE BOA VISTA/RR 

 

CITAÇÃO DE: JOSÉ MARIA DE SÁ OLIVEIRA , brasileiro, filho de Manuel Gomes de Oliveira e Dionizia 
Gomes de Oliveira.. 

 

FINALIDADE : A(s) pessoa(s) acima deverá(ão) tomar(em) conhecimento dos termos dos autos acima e 
ciência do ônus de comparecer a Audiência de Conciliação,  designada para o dia 15 de fevereiro de 
2017, às 09h:40m , na sala de audiências deste Juízo, acompanhado de Advogado(a), sob as penas da lei. 
A partir da data da audiência correrá o prazo de 15 (quinze) dias  para apresentar contestação. Na falta de 
contestação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pelo(a) autor(a), conf. art. 344 do novo NCPC.  Advertência: será nomeado curador especial em caso de 
revelia (inciso IV, do art 257, do CPC). 

 

Segunda Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interdi tos e Ausentes 

Fórum Adv. Sobral Pinto, 666, 2º andar - Centro 

CEP 69.301-380 – Boa Vista – Roraima / Telefone: (9 5)3198-4726 / E-mail: 2familia@tjrr.jus.br  

 

E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado 
de Roraima, ao(s) treze de janeiro de dois mil e dezessete. Eu, E.M.M.O. (técnico judiciário) o digitei. 

 

Maria das Graças Barroso de Souza  

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

 

Processo 0822398-37.2015.8.23.0010 – Interdição 
Requerente:  SANDRA MARIA LEOCÓDIO DE MENEZES 

Defensora Pública : OAB 42N-RR - SUELY ALMEIDA 

Requerido(a):  DIVA LEOCÁDIO DE MENEZES 

 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES - TITULAR DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA 
COMARCA DE BOA VISTA/RR 

 

FINAL DE SENTENÇA: POSTO ISSO , firme nos fundamentos acima expostos e em consonância parcial 
com o douto parecer ministerial, deixo de decretar a interdição da requerida, todavia nomeio-lhe curadora, 
nos termos dos arts. 84, §1.º e 85 da Lei 13.146/2015, a Sra. Sandra Maria Leocádio de Menezes, que terá 
poderes para a prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial relacionados à 
requerida, não podendo, todavia, alienar ou onerar bens da requerida sem autorização judicial nem contrair 
empréstimos em nome desta, sendo que os rendimentos da requerida deverão ser destinados unicamente 
em sua saúde, alimentação e bem estar. Expeça-se o termo de curatela, constando as observações acima, 
e intime-se a curadora para prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Assim, resolvo o mérito, nos termos 
do art. 487, I do CPC. Para que ninguém negue conhecimento, publique-se esta sentença no Órgão Oficial, 
por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as 
determinações, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Boa Vista-RR, 03 de novembro de 2016. 
(assinado digitalmente Lei 11.419/2006) Suelen Márcia Silva Alves, Juíza de Substituta, da 2ª Vara de 
Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes. E, para que ninguém possa alegar ignorância ao MM 
Juiz, mandou expedir o presente Edital que será publicado 03 (três) vezes pela imprensa oficial, com 
intervalo de 10 dias e afixado no local de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa 
Vista, Capital do Estado de Roraima, onze  de janeiro  de dois mil e dezessete . Eu,emmo, Técnica 
Judiciária, o digitei. 

 

Maria das Graças Barroso de Souza 

Diretora de Secretaria 
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1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Expediente de 13/01/2017

EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 30 DIAS)

O MM. Juiz de Direito da 1ª. 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 0727387-
49.2013.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA – CNPJ N° 84.012.012/0001-26 e como
executado GIOVANI TRANSPORTES E COMERCIO LTDA  – CNPJ 05.086.945/0001-91, 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 1ª. 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, 13 de Janeiro de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria
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2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Expediente de 12/01/2017

PORTARIA Nº 001/17 de 12 de janeiro de 2017

O Dr. Aluizio Ferreira Vieira , MM. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara da Fazenda Pública, no uso de

suas atribuições legais, etc…

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 39/2015 – TJRR de 18/12/15, DPJ n.º 5648;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para cumprirem o Plantão Judiciário do Cartório da 2ª

Vara da Fazenda Pública, no período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro de 2017:

Dia 30/01/2017 – Thaise Alonso Perdiz, Técnica Judiciária, Mat.: 3010489;

Dia 31/01/2017 – Paulo Ricardo de Sousa Cavalcante, Técnico Judiciário, Mat. 3011637;

Dia 01/02/2017 – Bruno Wilson Souto, Chefe de Gabinete de Juiz, Mat.: 3011865;

Dia 02/02/2017 - Thaise Alonso Perdiz, Técnica Judiciária, Mat.: 3010489;

Dia 03/02/2017 – Mayk Bezerra Lô, Técnico Judiciário, Mat.: 3010809;

Dia 04/02/2017 – Victor Brunno Marcelino do Nascimento Fernandes, Diretor de Secretaria, Mat.:

3010645;  Mayk Bezerra Lô, Técnico Judiciário, Mat.: 3010809; Luiz de Carvalho Martins, Assessor Jurídico

II, Mat.: 3010616;

Dia 05/02/2017 - Victor Brunno Marcelino do Nascimento Fernandes, Diretor de Secretaria, Mat.:

3010645; Paulo Ricardo de Sousa Cavalcante, Técnico Judiciário, Mat. 3011637; Luiz de Carvalho Martins,

Assessor Jurídico II, Mat.: 3010616.

Art.  2º.  Durante  o  plantão,  o  serviço  poderá  ser  acionado através  do telefone celular  98404-3085 ou
telefone fixo 3198-4166.

Art.  3º.  Determinar  que durante o intervalo das 18:00 às 8:00 horas  dos dias  30 de janeiro  a 03  de

fevereiro, e no intervalo de 12:00 até 08:00 horas dos dias 04 e 05/02/2017 o plantão dar-se-á no regime de

sobreaviso, mediante o telefone plantonista – 98404-3085, devendo comparecer os servidores ao cartório,

caso se faça necessário, e nos dias 04 e 05 de fevereiro, o horário de permanência em cartório será das

08:00 às 12:00 horas.
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Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA

Juiz de Direito respondendo 

pela 2ª Vara da Fazenda Pública
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COMARCA DE RORAINÓPOLIS

Expediente de 06/01/2017

PORTARIA N.º 01/2017/COMARCA DE RORAINÓPOLIS-RR

O Dr. JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA, MM Juiz Titular da Comarca de Rorainópolis, Estado de Roraima,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Tribunal Pleno nº 59, de 23 de novembro de 2016, a qual
regulamenta altera o funcionamento do Núcleo de Plantão Judicial e Audiências de Custódia (NUPAC);
altera a sistemática de trâmite das audiências de custódia, e disciplina o plantão judiciário no 1º e no 2º
graus de jurisdição no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima, além de outras providências.

RESOLVE:

Art.  1º.  Fixar  a  escala  de plantão  da Comarca  de Rorainópolis-RR,  para  o  mês de janeiro  de 2017,
conforme a tabela a seguir:

SERVIDOR CARGO PERÍODO HORÁRIO TELEFONE

Elisângela Evangelista Beserra Técnica Judiciário- 
Diretora de secretaria

07 e 08 09:00 às 12:00
98115-5315

Dayan Martins Chaves Técnica Judiciário 09 a 15 09:00 às 12:00 99139-6045

Dayna  Thalyta  Gomes  do
Nascimento Duarte

Analista  Judiciária  –
Análise de Processos

16 a 22
09:00 às 12:00 98114-0005

Egilaine Silva de Carvalho Técnica Judiciária 23 a 29 09:00 às 12:00 98114-0005

Lenilson Gomes da Silva Oficial de Justiça 07 a 08 Sobreaviso xxxxxxxxxx

Cleide Aparecida Moreira Oficial de Justiça 09 a 31 Sobreaviso xxxxxxxxxx

Art. 2º - Determinar que os servidores acima relacionados façam o uso do Cartório deste Juízo durante o
horário de realização do Plantão Judiciário.
Art.  3º – Determinar  que,  de acordo com o artigo 1º  desta portaria,  fique o servidor  no Cartório  para
atendimento  ao  público  no  horário  das  09h00  horas  às  12:00  horas,  nos  finais  de  semana,  podendo
também ser acionado através do telefone (95) 3198-4178.
Art. 4º – Determinar que o servidor em seu plantão fique de sobreaviso nos horários não abrangidos pelo
artigo anterior (das 12:00 horas do término do expediente funcional até as 09:00 do dia seguinte), com o
seu respectivo telefone celular ligado para atendimento e apreciação de situações de emergência, podendo
cumprir esse horário em sua residência.
Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º – Dê-se ciência aos servidores.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Rorainópolis – RR, 06 de janeiro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz Titular da Comarca de Rorainópolis/RR
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 13JAN17

CONSELHO SUPERIORCONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO CSMP Nº 001, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.

Disciplina o processo de escolha dos membros do Ministério Público do

Estado  de  Roraima  que  serão  indicados  para  a  composição  do

Conselho Nacional do Ministério Público.

O  Conselho  Superior  do  Ministério  Público ,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  considerando  que
compete ao Conselho Superior de cada Ministério Público estabelecer o procedimento para a elaboração
das listas tríplices mencionadas nos arts. 1º e 2º da Lei nº 11.372, de 28 de novembro de 2006.

R E S O L V E:

Art. 1º –  Disciplinar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, o processo de escolha do
membro que será indicado para composição do Conselho Nacional do Ministério Público.

CAPÍTULO I

Art. 2º – Poderão inscrever-se, para concorrer no processo de escolha o membro com mais de 35 (trinta e
cinco) anos de idade e que tenham mais de 10 (dez) anos de carreira.

 
Parágrafo único –  A inscrição poderá ser requerida a Presidência do Conselho Superior do Ministério
Público a partir da publicação desta Resolução, até as 18:00 horas do dia 30 de janeiro de 2017, instruindo
o requerimento com cópia do curriculum vitae.

Art. 3º –  Não havendo membro inscrito, caberá ao Conselho Superior do Ministério Público a indicação,
obedecidos os critérios previstos no artigo anterior.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 4º – A votação será realizada por meio eletrônico, via rede de computadores, através de acesso ao link
exclusivo na página do Ministério Público de Roraima, no dia 06 de fevereiro de 2017, das 8:00 às 12:00
horas, utilizando o eleitor a senha pessoal do e-mail institucional.

Parágrafo único : A Comissão Eleitoral será composta pelos membros integrantes da carreira, a serem
designados pelo Procurador-Geral de Justiça, presidida pelo membro mais antigo.

Art. 5º – Participarão da votação todos os membros em atividade, que poderão votar em até 03 (três) dos
candidatos inscritos.

Art. 6º – Em caso de empate entre 2 (dois) ou mais candidatos, será considerado eleito o mais antigo na
carreira.

Art. 7º –  As deliberações e os demais atos da Comissão Eleitoral deverão ser registrado em ata
circunstanciada, que deverá ser remetida à Procuradora-Geral de Justiça, em até 24 (vinte e quatro) horas
após o encerramento do pleito, para escolha do membro.

Art. 8º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior do Ministério Público.
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Art. 9º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Boa Vista, 13 de janeiro de 2017.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

ATO Nº 002, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista a Lei Complementar Estadual nº 153 de 01OUT96, que dispõe sobre o quadro de Pessoal do
Ministério Público, e a Lei Complementar Estadual nº 053, de 31DEZ01 e suas alterações,

R E S O L V E :

Exonerar, a pedido, WAGNER SELEME POSSEBON,  do cargo em comissão de Assessor Jurídico, código
MP/DAS-3, do Quadro de Pessoal do Ministério Público do Estado de Roraima, a partir de 11JAN17.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES 
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 030, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Prorrogar os efeitos das Portarias nº 727/2016 a 759/2016, de 06SET16, publicadas no DJE nº 5817, 08SET16, que
tratam da concessão de gratificação de produtividade em razão de planos de trabalho, nos mesmos percentuais
nelas previstos, pelo período de 1º de janeiro de 2017 até 30 de abril de 2017.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 031, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que é missão institucional do Ministério Público o acompanhamento e a fiscalização das ações
atinentes ao sistema carcerário no Estado de Roraima, decorrente da incumbência constitucional de defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é um dos órgãos da execução penal, tendo por objetivo efetivar as
decisões judiciais e promover condições para a integração social do condenado e do internado, conforme previsão na
Lei de Execuções Penais;
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CONSIDERANDO a situação de instabilidade do sistema carcerário do Estado de Roraima;

CONSIDERANDO os fatos ocorridos nas dependências da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo – PAMC, nos dias
16 de outubro de 2016 e 06 de janeiro de 2017;

R E S O L V E:

Art. 1º . Fica instituído, pelo prazo de 6 (seis) meses, no âmbito do Ministério Público do Estado de Roraima, o Grupo
de  Atuação  e  Combate  a  Instabilidade  no  Sistema  Car cerário ,  cujo  objetivo  é  acompanhar,  fiscalizar  e
implementar as ações necessárias visando ao reestabelecimento da estabilidade do sistema carcerário no Estado de
Roraima.

Art. 2º . Designar para compor o Grupo os seguintes membros: Dr. CARLOS PAIXÃO DE OLIVEIRA, Dr. LUIZ
ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUZA, Dr. RICARDO FONTANELLA, Dr. MARCO ANTÔNIO BORDIN AZEREDO, Dr.
VALMIR COSTA DA SILVA FILHO; Dr. ANDRÉ LUIZ NOVA SILVA e Dr. ANTÔNIO CARLOS SCHEFFER CEZAR.

Art. 3º . Compete ao Grupo, dentre outras atribuições designadas pela Procuradoria-Geral de Justiça:

I – acompanhar e fiscalizar a implementação das medidas emergenciais anunciadas pelo Poder Executivo Estadual
para o sistema carcerário;

II – monitorar as investigações criminais que envolvem as mortes na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, ocorridas
nos dias 16 de outubro de 2016 e 06 de janeiro de 2017;

III – manter o diálogo com as demais Instituições integrantes do sistema carcerário e de execução penal, visando a
implementação de medidas conjuntas para restabelecer a estabilidade do sistema carcerário; 

IV – estabelecer estratégias institucionais de articulação e de atuação para enfrentar os problemas da superlotação
carcerária, da falta de estruturas físicas e humanas, buscando a garantia da segurança pública da sociedade e a
dignidade da pessoa humana dos presos;

V – informar, com urgência, a Procuradoria-Geral de Justiça os casos graves e eventos de especial repercussão;

VI – remeter mensalmente à Procuradoria-Geral de Justiça relatório contendo informações sobre os trabalhos
realizados pelo Grupo, bem como sugestões de atuação institucional;

VII - formular recomendações, termos de ajustamento de conduta, ações judiciais, sugestões e encaminhamentos,
em conjunto com o membro do Ministério Público com atribuições junto à unidade prisional, a serem apresentados ao
Poder Executivo e ao Judiciário para a melhoria do sistema.

Art. 4º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 032, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :

Art.  1º. Conceder,  com efeitos a partir  de 16 de janeiro de 2017 até 15 de maio de 2017, ao servidor
JARBAS  ERNANI  NOGUEIRA  BOHN , ocupante  do cargo  de  Assessor  Jurídico,  código MPDAS-3,
gratificação de produtividade no percentual de 30% (trinta por cento) , sobre sua remuneração, em razão
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do plano de trabalho nº PT00125, elaborado nos termos do art. 4º da Resolução nº 001, de 29 de fevereiro
de 2016.

Art. 2º. O servidor deverá manter relatório mensal de suas atividades e quadrimestralmente encaminhar à
Procuradoria-Geral de Justiça para avaliação do interesse da Administração.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N.º 033, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :

Cessar os efeitos da Portaria nº 550/2014, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5328, de 13AGO14, partir de
16JAN17.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N.º 034, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :

Designar o Promotor de Justiça Substituto, Dr. MASATO KOJIMA , para responder pela Promotoria de Justiça da
Comarca de Caracaraí/RR, a partir de 16JAN17, até ulterior deliberação.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA N.º 035, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.

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

R E S O L V E :

Designar o Promotor de Justiça Substituto, Dr.  ANTÔNIO CARLOS SCHEFFER CEZAR ,  para responder pela
Promotoria de Justiça da Comarca de Rorainópolis/RR, a partir de 16JAN17, até ulterior deliberação.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça
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PORTARIA Nº 036, DE 13 DE JANEIRO DE 2017.

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

CONSIDERANDO a Resolução nº 39, de 16 de dezembro de 2015, da Secretaria do Tribunal Pleno do TJRR,
publicada no DJE nº 5648, de 18DEZ15;

R E S O L V E :  

Tornar pública a escala dos Promotores de Justiça , para as Audiências de Custódia referente ao mês de
JANEIRO/2017, conforme a seguinte tabela:

DIAS PROMOTOR(ES)

14 a 15/01/2017 Dr. Dr. VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA  

16/01/2017 Dr. VALMIR COSTA DA SILVA FILHO 

17/01/2017 Dr.R. ANDRÉ PAULO DOS SANTOS PEREIRA 

18/01/2017 Dr. MARCO ANTÔNIO BORDIN DE AZEREDO 

19/01/2017 Dr. IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA 

20 a 22/01/2017 Dr. PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE 

23/01/2017 Dr. Dr. VALMIR COSTA DA SILVA FILHO 

24/01/2017 Dr. ADEMIR TELES MENEZES 

25/01/2017 Dr. RICARDO FONTANELLA 

26/01/2017 Dr. IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA 

27/01/2017 Dr. MARCO ANTÔNIO BORDIN DE AZEREDO

28 a 29/01/2017 Dr. VALMIR COSTA DA SILVA FILHO 

30/01/2017 Dra. LUCIMARA CAMPANER 

31/01/2017 Dr. VALMIR COSTA DA SILVA FILHO 

O membro do Ministério Público deverá manter contato com o órgão do Poder Judiciário responsável pela
realização  de  custódia,  informando  seu  telefone  institucional  ou  de  uso  para  fins  de  confirmação  de
audiência, em regime de sobreaviso.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 037 - DG, DE 12 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
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deslocamento do município de São Luiz-RR, para o município de Rorainopolis-RR, no dia 12JAN17, sem
pernoite, para condução de Denúncias e Inquéritos das referidas comarcas, Processo nº 027/17–DA, de 12
de janeiro de 2017. SisproWeb:081906030711766.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 038 - DG, DE 12 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 do servidor JULIERNE COSTA NASCIMENTO,  auxiliar de manutenção, em face
do deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia  13JAN17, sem pernoite, para acompanhar o
técnico da Coordenação de Arquitetura e Engenharia, que  procederá vistoria no prédio da residência da
Promotoria do referido município.
II -  Autorizar o  afastamento do servidor  DANIEL MENDONÇA DOS SANTOS , Assessor de Arquitetura e
Urbanismo, em face do deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 13JAN17, sem pernoite,
para realizar vistoria no prédio da residência da Promotoria do referido município.
III - Autorizar o afastamento do servidor RONDINELLY MEDEIROS FERREIRA , Motorista, em face do 
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 13JAN17, sem pernoite, para conduzir veículo com
servidores que executará serviços vistoria na Promotoria do referido município. Processo nº 028/17 – DA de
12 de janeiro de 2017. SisproWeb: 081906030801757.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 039 - DG, DE 13 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 policiais militares 2º SRG PM VALDEMIR MENDES DA SILVA  e SOLDADO
QPCPM PATRICK CONDE AMARAL,  em face do deslocamento para o município de Rorainópolis-RR, no
período de 14JAN17 a 22JAN17, com pernoites, para realizar segurança aproximada do promotor de justiça
da  referida  Promotoria,  conforme. Processo  nº  029/17  -  DA,  de  13  de  janeiro  de  2017.  Sispro
web:081906030811710.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 040 - DG, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, no uso de
suas atribuições legais,
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R E S O L V E :

Conceder 15 (quinze) dias de férias ao servidor JÓSIMO BASILO HART , a serem usufruídas no período de
24JAN a 07FEV17, conforme Processo nº 012/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 11/01/2017, SISPROWEB nº
081906030601740.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº 041 - DG, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder  05  (cinco)  dias  de férias  ao  servidor  NILTON CEZARIO OLIVEIRA ,  a  serem usufruídas  no
período  de  16  a  20JAN17,  conforme  Processo  nº  017/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de  11/01/2017,
SISPROWEB nº 081906030611711.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº 042 - DG, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder  05  (cinco)  dias  de férias  ao  servidor  NILTON CEZARIO OLIVEIRA ,  a  serem usufruídas  no
período  de  23  a  27JAN17,  conforme  Processo  nº  017/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de  11/01/2017,
SISPROWEB nº 081906030611711.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº 043 - DG, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Designar a servidora  ZILMAR DE ANDRANDE MAR MARQUES ,  para responder pela Coordenação de

SICOJURR - 00055296

bV
tiu

E
g9

S
eZ

S
H

ua
M

JO
M

m
m

3T
3T

7s
=

M
in

is
té

rio
 P

úb
lic

o

Boa Vista, 16 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5899 51/58



Controle  Interno,  no  período de 16 a 19JAN17,  durante  o afastamento da titular,  conforme documento
SISPROWEB nº 1334121720.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº 044 - DG, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Designar a servidora ELAINE LEÃO DE ALBUQUERQUE , para responder pela Secretaria do Espaço da
Cidadania,  no  período  de  16  a  27JAN2017,  durante  o  afastamento  da  titular,  conforme  documento
SISPROWEB nº 1334871786.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº  045 - DG, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

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

Considerando o disposto § 3º, do art. 2º da Resolução CPJ nº 004, de 14/11/2014, publicada no DJE nº
3262, de 19/11/2014, 
 
R E S O L V E :

Conceder folga compensatória,  ao servidor abaixo relacionado, por ter  trabalhado durante o período de
Recesso Forense.

Nome Quantidade
de dias

1º Período 2º Período SISPROWEB Nº

Lindomar Ovidio Silva 09 23 a 31/01/17 - 1335991725

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº 046 - DG, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, no uso de
suas atribuições legais,
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R E S O L V E :

Autorizar  o  afastamento  da  servidora  ANA  CRISTINA  MENDES  RUIZ  ROLIM , para  participar   na
apresentação do Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos e prognósticos e alternativas para a
universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas, etapas que fazem parte do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, do município de Boa Vista, a ser realizado no dia 18JAN2017, no
horário das 08h às 18h,  e no dia 19JAN2017, no horário das 08h às 12h,  sem ônus para este Órgão
Ministerial, no auditório do Centro de Ciência e Tecnologia e Inovação, conforme documento SISPROWEB
nº 1337781798.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº  047 - DG, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, EM EXERCÍCIO, no uso de
suas  atribuições  e  conforme  exposto  na  Ata  da  Segunda  Sessão  Ordinária  do  Egrégio  Colégio  de
Procuradores  de  Justiça  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima  ocorrida  em  06/05/13  e  na
Comunicação Interna nº 012/2015/2ªPROMCRIMRESIDUAL/MP-RR, de 01/12/15,

R E S O L V E :

Conceder à servidora MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA , dispensa no dia 06ABR2017, por ter
participado na aplicação das provas do XI  Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas do Estágio
Extracurricular  de  Estagiários  de  Direito  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima,  ocorrido  em
22NOV2015, nas dependências da Faculdade Cathedral, conforme documento Sisproweb nº 1332671761.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral
Em exercício

PORTARIA Nº 048 - DG, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder à servidora MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA , dispensa no dia 07ABR2017, por ter
participado na aplicação das provas do XII Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas do Estágio
Extracurricular  de  Estagiários  de  Direito  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima,  ocorrido  em
28AGO2016, nas dependências da Faculdade Cathedral, conforme documento Sisproweb nº 1332671761.

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 014 - DRH, DE 13 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 atendendo o art. 98
da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,

R E S O L V E :

Conceder  ao servidor  NILTON CEZARIO OLIVEIRA , 05 (cinco)  dias  de dispensa no período de 06 a
10FEV2017,  por  ter  prestado  serviços  à  Justiça  Eleitoral,  conforme  documento  SISPROWEB  nº
1333211716.

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTEPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DA PORTARIA DE PP N° 001/2017/PJMA/1ºTIT/MP /RR

O Ministério Público do Estado de Roraima, por meio de seu representante ministerial,  com atribuições
perante a 1ª Titularidade da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e atuação na área referente
à fundação privada, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 129 da Constituição
Federal,  art. 33, inciso I da Lei n° 003/94 (Lei Or gânica do Ministério Público do Estado de Roraima) e
Resolução  CPJ  nº  004/16,  resolve  instaurar  Procedimento  Preparatório  -  PP  nº
001/2017/PJMA/1ºTIT/MP/RR,  com a finalidade de averiguar a prestação de serviço público de coleta de
lixo por parte da Prefeitura do Cantá, dentro da Comunidade Malacacheta – Etno Região Serra da Lua,
Município do Cantá.

Boa Vista-RR, 12 de janeiro 2017.

LUIS CARLOS LEITÃO LIMA
                                                   Promotor de Justiça 
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 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
 
Expediente de 13/01/2017 
 
 

E D I T A L 005  
 

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público 
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de 
Inscrição Principal do Belº: RHUAN VICTOR DA SILVA CARVALHO, Lei 8.906/94. 

Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima, aos treze 
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete. 

 
 

RODOLPHO MORAIS 
Presidente da OAB/RR 

 
 

E D I T A L 006  
 

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público 
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de 
Inscrição Principal da Belª: IVONE ARAÚJO DE ALMEIDA, Lei 8.906/94. 

Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima, aos treze 
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete. 

 
 

RODOLPHO MORAIS 
Presidente da OAB/RR 
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO 

 
Expediente de 12/01/2017 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar RICARDO DE CARVALHO e JULIANA DA SILVA ROCHA, 
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, 
 

O habilitante brasileira(o), Tecnico Em Enfermagem, solteiro, com 45 anos de idade, nascido em 
Manaus-AM, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e setenta e um, 
residente e domiciliado na Rua USP Universidade de São Paulo, Q 175, Lt 116, Loteamento Universitário, 
Boa Vista-RR filho de Não Informado e de HORTENCIA DE CARVALHO. 
 

A habilitante JULIANA DA SILVA ROCHA, brasileira(o), Professora, solteira, com 27 anos de 
idade, nascida em Boa Vista-RR, aos sete dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e oitenta 
e nove, residente e domiciliada na Rua USP Universidade de São Paulo, Q 175, Lt 116, Loteamento 
Universitário, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ LUIZ DA ROCHA e de ANA MARIA DA SILVA MORAIS. 
 

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, 12 de janeiro de 2017 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar ARTEMIO ARAÚJO RODRIGUES e SUELY DE SOUSA, para 
o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileira(o), Operador de Sub Estação, solteiro, com 35 anos de idade, nascido em 
Santa Luzia-MA, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e oitenta e um, 
residente e domiciliado na Rua Monte Roraima, nº 1165, Centro, Alto Alegre-RR filho de VICENTE PAULO 
RODRIGUES e de IRENE ARAÚJO RODRIGUES. 
 

A habilitante SUELY DE SOUSA, brasileira(o), Professora, solteira, com 38 anos de idade, nascida 
em Vitorino Freire-MA, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e setenta e 
oito, residente e domiciliada na Rua Monte Roraima, nº 1165, Centro, Alto Alegre-RR, filha de ADEMIAR 
MOREIRA DE SOUSA e de MARIA NAZARÉ DE SOUSA. 
 

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, 12 de janeiro de 2017 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar AMADEUS MARTINS VASCONCELOS e ELINE LIMA DE 
OLIVEIRA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro, 
 

O habilitante brasileira(o), Mecanico, solteiro, com 46 anos de idade, nascido em Paulo Ramos-MA, 
aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e setenta, residente e domiciliado 
na Rua da Psicultura, nº 635, Psicultura, Boa Vista-RR filho de Não Informado e de LUIZA MARTINS 
VASCONCELOS. 
 

A habilitante ELINE LIMA DE OLIVEIRA, brasileira(o), Cozinheira, solteira, com 44 anos de idade, 
nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e 
setenta e dois, residente e domiciliada na Rua da Psicultura, nº 635, Psicultura, Boa Vista-RR, filha de 
MILTON DE JESUS OLIVEIRA e de ALCINDA LIMA . 
 

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, 12 de janeiro de 2017 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar JANDERSON CASTRO FIGUEIRA e TANIA RAQUEL 
PORTELA 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, Agente de Portaria, solteiro, com 32 anos de idade, nascido em Boa Vista-
RR, aos seis dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e quatro, residente e 
domiciliado na Rua Poraque, 1663, Santa Tereza, Boa Vista-RR filho de DORVAL DA SILVA FIGUEIRA e 
de CARLINAS CASTRO FIGUEIRA . 
 

A habilitante TANIA RAQUEL PORTELA DA SILVA, brasileira, Auxiliar de Serviço Gerais, solteira, 
com 35 anos de idade, nascida em Codó-MA, aos dez dias do mês de outubro do ano de um mil e 
novecentos e oitenta e um, residente e domiciliada na Rua Poraque, 1663, Santa Tereza, Boa Vista-RR, 
filha de NÃO DECLARADO e de SOFIA PORTELA 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, 12 de janeiro de 2017 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar HELENO DO CARMO DE SOUSA AMORIM e REGINA ALVES 
SILVA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, 
 

O habilitante brasileira(o), Higienisador de Carro, solteiro, com 37 anos de idade, nascido em 
Aveiro-PA, aos quatorze dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e setenta e nove, residente 
e domiciliado na Rua Joaquim Honorato Souza, nº 1132, Dr Silvio Leite, Boa Vista-RR filho de ARMANDO 
RIBEIRO DE AMORIM e de MARIA HELENA DE SOUSA AMORIM . 
 

A habilitante REGINA ALVES SILVA, brasileira(o), Atendente, solteira, com 26 anos de idade, 
nascida em Caracaraí-RR, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e noventa, 
residente e domiciliada na Rua Joaquim Honorato Souza, nº 1132, Dr Silvio Leite, Boa Vista-RR, filha de 
ORLANDO ALVES DA SILVA e de MARLY SALES 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, 12 de janeiro de 2017 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar ASTO ALHO RIBEIRO e MANUELA MAGALHÃES CEZÁRIO, 
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, 
 

O habilitante brasileira(o), Lavador de Automóveis, solteiro, com 25 anos de idade, nascido em 
Belém-PA, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de um mil e novecentos e noventa e um, 
residente e domiciliado na Avenida Jardim, nº 138, Bl 13, Apto 301, Cidade Satélite, Boa Vista-RR filho de 
ALDECIR FARIAS RIBEIRO e de EDNALDA FEITOSA ALHO. 
 

A habilitante MANUELA MAGALHÃES CEZÁRIO, brasileira(o), Cuidador de Pessoas Idosas e 
Dependentes, solteira, com 24 anos de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos dezenove dias do mês de 
novembro do ano de um mil e novecentos e noventa e dois, residente e domiciliada na Avenida Jardim, nº 
138, Bl 13, Apto 301, Cidade Satélite, Boa Vista-RR, filha de CARLOS JÚLIO SERRÃO CEZÁRIO e de 
MARLY MOTA MAGALHÃES. 
 

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, 12 de janeiro de 2017 
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