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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

Expediente de 08/03/2017

PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna
público, para ciência dos interessados, que na 4ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, a se realizar no dia
22 de março de 2017, quarta-feira, às nove horas, na sala de Sessões do Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça  do  Estado  de  Roraima,  localizado  na  Praça  do  Centro  Cívico  nº  296,  Centro,  ou  na  sessão
subsequente, será julgado o processo a seguir:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000.12.001816-3
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
REQUERIDO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
CONSULTOR-GERAL: DR. ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA - OAB/RR Nº 523A
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER

MANDADO DE SEGURANÇA: Nº 0000.16.001916-2
IMPETRANTE: JOSIMAR ALVES DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOÃO GUTEMBERG WEIL PESSOA - OAB/RR Nº 704
IMPETRADO: SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - OAB/RR Nº 658
RELATORA: DESEMBARGADORA ELAINE BIANCHI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000.16.000386-
9
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRª. MARCELA MEDEIROS QUEIROZ FRANCO - OAB/RR Nº 433
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000.16.000393-
5
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRª. MARCELA MEDEIROS QUEIROZ FRANCO - OAB/RR Nº 433
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER

PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N.º 08, DE 08 DE MARÇO DE 2017.

O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no uso
de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Referendar o seguinte ato da Presidência:

Portaria nº 585, do dia 22.02.2017, publicada no DJE nº 5926 de 23.02.2017

Portaria nº 613, do dia 24.02.2017, publicada no DJE nº 5929 de 03.03.2017

Portaria nº 620, do dia 03.03.2017, publicada no DJE nº 5930 de 06.03.2017 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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Des.ª ELAINE BIANCHI 
Presidente

Des. MOZARILDO CAVALCANTI
Vice-Presidente

Des. MAURO CAMPELLO
Corregedor-Geral de Justiça

Des.ª TÂNIA VASCONCELOS
Membro 

Des. LEONARDO CUPELLO
Membro

Des. CRISTÓVÃO SUTER
Membro

Des. JÉSUS NASCIMENTO
Membro

Dr. JARBAS LACERDA DE MIRANDA
Juiz Convocado

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0000.16.001699-4
AUTORA: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA
RÉ: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
PROCURADOR DA CMBV: DR. DANIEL JOSÉ SANTOS DOS ANJOS – OAB/RR  Nº 206
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS

EMENTA

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  LEI  MUNICIPAL  N.º  1.729/2016  -  DETERMINA  A
OBRIGATORIEDADE  DOS  BANCOS  QUE  NÃO  POSSUEM  ESTACIONAMENTO  PRÓPRIO,  QUE
DISPONIBILIZEM  VAGAS  DE  ESTACIONAMENTO  PARA  SEUS  USUÁRIOS  -  INGERÊNCIA
LEGISLATIVA EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL -  AFRONTA
AOS ARTIGOS 2.º E 52 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BOA
VISTA -  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDENPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES -
CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO MUNICIPAL E  AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS SEM
PRÉVIA  INDICAÇÃO  DE  DISPONIBILIDADE  ORÇAMENTÁRIA  E  FINANCEIRA  -
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

ACÓRDÃO

Vistos,  relatados e discutidos os  presentes autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, acordam os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  integrantes  do  Tribunal  Pleno,  à  unanimidade  e  em
consonância com o parecer Ministerial, em declarar a INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º
1.729/2016, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste Julgado.
Participaram  do  julgamento  a  Desa.  Elaine  Bianchi  (Presidente),  Des.  Mozarildo  Cavalcanti  (Vice-
Presidente), Des. Mauro Campello (Corregedor Geral de Justiça), Desa. Tânia Vasconcelos (Julgadora),
Des. Leonardo Cupello (Julgador), Des. Cristóvão Suter (Julgador), Des. Jésus Nascimento (Julgador) e
Juiz Convocado Jarbas Lacerda de Miranda (Julgador) e o(a) representante do Ministério Público Estadual.

Boa Vista (RR), 08 de março de 2017.

Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0000.16.000392-7
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRª. MARCELA MEDEIROS QUEIROZ FRANCO - OAB/RR Nº 433
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS

EMENTA

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  -  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  OU  CONTRADIÇÃO  NO  JULGADO  -
ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA  PARA EMBARGAR - LEGITIMIDADE DA PREFEITA
DO  MUNICÍPIO  E  NÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA  DE  DIREITO  PÚBLICO  -  ART.  79,  VII  DA
CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL  -  ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL  -  EMBARGOS  NÃO
CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  em  epígrafe,  acordam,  à  unanimidade  de  votos,  os
Desembargadores  integrantes  do  Tribunal  Pleno,  em  consonância  com o  Ministério  Público,  em  NÃO
CONHECER dos embargos, nos termos do voto da Relatora.
Estiveram presentes à sessão de julgamento a Desa. Elaine Bianchi (Presidente), Des. Mozarildo Cavalcanti
(Vice-Presidente),  Des.  Mauro  Campello  (Corregedora-Geral  de  Justiça),  Desa.  Tânia  Vasconcelos
(Relatora), Des. Leonardo Cupello (Julgador), Des. Jefferson Fernandes (Julgador),  Des. Cristóvão Suter
(Julgador),  Juiz  Convocado  Jarbas  Lacerda  de  Miranda  (Julgador)  e  o  (a)  representante  do Ministério
Público Estadual.

Boa Vista (RR), 08 de março de 2017.

Desa. Tânia Vasconcelos Dias
Relatora

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0000.16.000384-4
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRª. MARCELA MEDEIROS QUEIROZ FRANCO - OAB/RR Nº 433
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS

EMENTA

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  -  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  OU  CONTRADIÇÃO  NO  JULGADO  -
ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA  PARA EMBARGAR - LEGITIMIDADE DA PREFEITA
DO  MUNICÍPIO  E  NÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA  DE  DIREITO  PÚBLICO  -  ART.  79,  VII  DA
CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL  -  ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL  -  EMBARGOS  NÃO
CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  em  epígrafe,  acordam,  à  unanimidade  de  votos,  os
Desembargadores  integrantes  do  Tribunal  Pleno,  em  consonância  com o  Ministério  Público,  em  NÃO
CONHECER dos embargos, nos termos do voto da Relatora.
Estiveram presentes à sessão de julgamento a Desa. Elaine Bianchi (Presidente), Des. Mozarildo Cavalcanti
(Vice-Presidente),  Des.  Mauro  Campello  (Corregedora-Geral  de  Justiça),  Desa.  Tânia  Vasconcelos
(Relatora), Des. Leonardo Cupello (Julgador), Des. Jefferson Fernandes (Julgador),  Des. Cristóvão Suter
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(Julgador),  Juiz  Convocado  Jarbas  Lacerda  de  Miranda  (Julgador)  e  o  (a)  representante  do Ministério
Público Estadual.

Boa Vista (RR), 08 de março de 2017.

Desa. Tânia Vasconcelos Dias
Relatora

REPUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO

REPRESENTAÇÃO POR PERDA DA GRADUAÇÃO Nº 0000.15.001599-8
REPRESENTENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
REPRESENTADOS: GLEIDSON DA SILVA PEREIRA

DENIS LIMA JACINTO
ADVOGADO: DR. DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO - OAB/RR 550
RELATOR: DESEMBARGADOR MAURO CAMPELLO

EMENTA

REPRESENTAÇÃO POR PERDA DE GRADUAÇÃO. POLICIAIS MILITARES PRAÇAS SARGENTOS.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  GRADUADO  PARA  REPRESENTAR.
DESCABIMENTO. FISCAL DA LEI. LEGITIMIDADE PATENTE. CONDENAÇÃO POR PECULATO (FUR-
TO). ART. 303 DO CPM. NECESSIDADE DE PONDERAR OS FATOS, O TEMPO TRANSCORRIDO, O
HISTÓRICO FUNCIONAL E A PERSONALIDADE DOS REPRESENTADOS. ELEMENTOS QUE SE LHES
PESAM FAVORAVELMENTE. POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO MILITAR NOS QUADROS DA
CORPORAÇÃO. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decide o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rorai-
ma, através de sua composição plenária, para conhecer da representação e, no mérito, julgá-la improceden-
te, nos termos do voto do Relator, vencidos os Desembargadores Leonardo Cupello e Cristóvão Súter.
Estiveram presentes os eminentes Desembargadores Almiro Padilha, Tânia Vasconcelos Dias, Ricardo Oli-
veira, Leonardo Cupello, Jefferson Fernandes, Elaine Bianchi, Cristóvão Súter e Mozarildo Cavalcanti. Tam-
bém presente o ilustre representante do Ministério Público".

Boa Vista, 07 de dezembro de 2016.

Des. MAURO CAMPELLO
 Relator

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.15.000833-2
IMPETRANTE: ARICELIO LIRA
DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOÃO GUTEMBERG WEIL PESSOA - OAB/RR Nº 704
IMPETRADO: SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORA DO ESTADO: DRª LUCIANA BRÍGLIA - OAB/RR Nº 495A
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO CUPELLO

DESPACHO
 
A d. Defensora Pública informa, às fls. 62, que o Impetrante não atende às suas ligações para prestar as
devidas contas do último depósito de valores efetuados na conta bancária da parte.

Portanto, considerando que os valores foram efetivamente depositados em conta corrente pessoal da parte
(prova do  depósito,  fls.  57)  e  tinha  um único  objetivo,  a  compra da  medicação  pleiteada no  presente
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mandamus, determino:

Intime-se pessoalmente o Impetrante no endereço informado na Inicial, para prestar as devidas contas dos
valores recebidos;

Caso não encontre o Impetrante, proceda o oficial de justiça colheita de informações sobre o estado de
saúde do mesmo, haja vista o laudo médico informou, à época, doença avançada e potencialmente grave. 
 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Boa Vista (RR), em 06 de março de 2017.

Leonardo Cupello
 Desembargador Relator

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.13.0001692-6
IMPETRANTE: MARCELA APARECIDA PANCHA STICA
ADVOGADO: DR. JAQUES SONNTAG - OAB/RR Nº 291A
IMPETRADO: SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA
1PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - OAB/RR Nº  658
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO CUPELLO

DESPACHO

Manifeste-se a Impetrante sobre novo depósito de valores (fls. 520/521).

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

Boa Vista (RR), em 06 de março de 2017.

Leonardo Cupello
 Desembargador Relator

AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000.15.001637-6
AUTOR: CSPB – CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
ADVOGADAS: DRª. DENISE KERSTING PULS - OAB/RR Nº 41792 E OUTRA
RÉU: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. BERGSON GIRÃO MARQUES – OAB/RR Nº 359A
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO CUPELLO

DESPACHO
 
Manifeste-se a Confederação Exequente sobre a Exceção de Pré-executividade (fls. 129/139) no prazo de 
15 (quinze) dias.

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

Boa Vista (RR), em 06 de março de 2017.

Leonardo Cupello
 Desembargador Relator

SICOJURR - 00055951
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EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 000.16.000248-1
EMBARGANTE: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. PAULO ESTEVÃO SALES CRUZ – OAB/RR Nº 304B
EMBARGADO: CSPB – CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
ADVOGADAS: DRª. DENISE KERSTING PULS - OAB/RR Nº 41792 E OUTRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO CUPELLO

DESPACHO
 
Manifeste-se a Procuradoria do Estado se ainda possui interesse no prosseguimento dos Embargos, tendo 
em vista que já houve decisão negativa da Impugnação à Execução do Estado de Roraima, nos autos 
principais n. 000.15.001637-6, às fls. 95/103.

Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Desapensem-se os autos para que tramitem em apartado, conforme §1º, do art. 914, do CPC/15.

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

Boa Vista (RR), em 06 de março de 2017.

Leonardo Cupello
 Desembargador Relator

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.14.001777-3
IMPETRANTE: MATEUS PEREIRA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: DRª. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO - OAB/RR Nº 429
IMPETRADO: SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA
2PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - OAB/RR Nº  658
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO CUPELLO

DESPACHO
 
Manifeste-se a Procuradoria do Estado sobre prestação de contas (fls. 110/112).

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

Boa Vista (RR), em 06 de março de 2017.

Leonardo Cupello
 Desembargador Relator

PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.09.911386-1
RECORRENTE: KEITY ANNE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS
ADVOGADOS: DR. IGOR LINIKER MENESES CAVALCANTE GOMES - OAB/RR 1480
RECORRIDO: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS: DR. LUCIANA ROSA DA SILVA - OAB/RR 394 E OUTRO

FINALIDADE: Intimação do advogado Dr. IGOR LINIKER MENESES CAVALCANTE GOMES,  para no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devolver os autos acima especificados, nos termos do art. 5º XXII, do
Provimento nº 002/2014 – CGJ.

SICOJURR - 00055951
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AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.704020-9
AGRAVANTE: GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE PESSOAL
ADVOGADO: DR.NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/RR 372 E OUTROS
AGRAVADO: THIAGO VENCATO DA SILVA
ADVOGADA: DRª CLARISSA VENCATO DA SILVA E OUTRO - OAB/RR Nº 755 E OUTROS

FINALIDADE: Intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA, 08 DE MARÇO DE 2017.

RONALDO BARROSO NOGUEIRA
Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00055951
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
 
Expediente de 08/03/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO – ELETRÔNICO 
 
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária Virtual do período de 20 a 24 de 
março do ano de dois mil e dezessete, serão julgados os processos a seguir: 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.14.800590-0 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: NILZA DA SILVA VIEIRA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264-N 
APELADO: O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRA. JAMILE ALEXANDRA S. SANTIAGO – OAB/RR Nº 987-N 
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.728068-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADA: DRA. ISANA SILVA GUEDES – OAB/PA Nº 12679-N 
APELADO: SANDOVAL PEREIRA DA CRUZ FILHO 
RELATOR:  JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.711507-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADOS: DRA. ALESSANDRA COSTA PACHECO E OUTROS – OAB/AM Nº 4876-N  
1ª APELADA: HILEIA PROMOTORA DE VENDAS LTDA – ME 
ADVOGADO: DR. ELIDORO MENDES DA SILVA – OAB/RR Nº 179-B 
2º APELADO: FRANCISCO DA SILVA MACIEL 
ADVOGADOS: DR. LUIS GUSTAVO MARÇAL DA COSTA E OUTRO – OAB/RR Nº 388 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.826038-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO SAFRA 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
APELADO: TÚLIO FRANÇA DA SILVA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.828379-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: I. G. R. J. 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. CHRISTIANNE GONZALES LEITE 
APELADO: I. G. R. 
ADVOGADOS: DRA. DOLANE PATRÍCIA SANTOS SILVA SANTANA E OUTRO – OAB/RR Nº 493-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.824814-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CLÁUDIA FERREIRA LIMA 
ADVOGADOS: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA E OUTRA – OAB/RR Nº 317-B 
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. MARIA DE LOURDES DUARTE FERNANDES 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.713508-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JUCINEIDE DA SILVA QUEIROZ 
ADVOGADO: DR. LAIRTO ESTEVÃO DE LIMA SILVA – OAB/RR Nº 946-N 
APELADA: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 

SICOJURR - 00055952

rz
E

+
qK

a7
b5

m
v+

A
D

G
c0

nK
u/

7i
aC

8=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 9 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5933 010/160



APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.816646-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: GENILDO FRANCISCO DA SILVA LIMA 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: MAPFRE SEGUROS 
ADVOGADOS: DR. RODOLPHO CÉSAR MAIA DE MORAIS E OUTRO – OAB/RR Nº 269-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001409-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: S. A. DO C. 
ADVOGADOS: DR. JOSÉ WILIAN SILVEIRA DOMINGUES E OUTRA – OAB/RR Nº 373-B 
AGRAVADO: M. J. R. DE M. 
ADVOGADOS: DR. CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE E OUTROS – OAB/RR Nº 937-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 
0000.16.000293-7 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
EMBARGADA: LILIANE VIEIRA SILVA 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO 
 
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária do dia 23 de março do ano de dois 
mil e dezessete, às 09:00 horas, serão julgados os processos a seguir: 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 
0010.14.830584-9 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: E. B. G. 
ADVOGADOS: DRA. NATÁLIA SANTOS VERAS E OUTROS – OAB/RR Nº 673 
EMBARGADO: A. U. S. L. 
ADVOGADOS: DR. JORCI MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR E OUTROS – OAB/RR Nº 749 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.12.000131-5 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. RODINELLI SANTOS DE MATOS PEREIRA – OAB/RR Nº 538 
APELADA: IRENE DA SILVA VASCO 
ADVOGADO: DR. JOÃO RICARDO MARÇON MILANI – OAB/RR Nº 362-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000081-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N  
AGRAVADA: L H D NASCIMENTO – ME 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOÃO GUTEMBERG WEIL PESSOA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000340-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CELSO ROBERTO BONFIM DOS SANTOS  
AGRAVADOS: ADONIAS RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS 
ADVOGADO: DR. JAMES MARCOS GARCIA – OAB/RR Nº 419-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001957-6 - BOA VISTA/RR 
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AGRAVANTE: DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264 
AGRAVADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TYRONE MOURÃO PEREIRA – OAB/RR Nº 223-P 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001293-6 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A 
ADVOGADO: DR. GIULIO ALVARENGA REALE – OAB/RR Nº 500-A 
EMBARGADO: ZACARIAS CRUZ DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. DIEGO GOMES – OAB/RR Nº 1032 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000416-2 – PACARAIMA/RR 
IMPETRANTE: ALYSSON BATALHA FRANCO – OAB/RR Nº 377-B 
PACIENTE: NAKÉLES SOUSA DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PACARAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, supressão de 
documento público, peculato e extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento - OPERAÇÃO 
"JATEVU" - NEGATIVA DE AUTORIA E EXAME DA CONDUTA (ATIVA OU OMISSIVA) - 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - DENÚNCIA OFERTADA - DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADO - POSSÍVEL VÍNCULO SUBJETIVO DOS ACUSADOS - DESTRUIÇÃO DOS 
ELEMENTOS DE PROVA - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL (CPP, ART. 312) - condições pessoais favoráveis - irrelevância - 
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, QUE NÃO PODE SER AFERIDA APENAS EM RELAÇÃO A 
CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - IMPOSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM BASE NA EXPECTATIVA DE PENA FUTURA - 
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INVIABILIDADE 
(CPP, ART. 282, § 6.º) - ORDEM DENEGADA. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Criminal do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, por maioria, em consonância com o parecer ministerial, em denegar a 
ordem, nos termos do voto do Relator. Vencido o Des. Almiro Padilha. 
Presenças: Des. Ricardo Oliveira (Presidente e Relator), Des. Almiro Padilha (Julgador), Des. Cristóvão 
Suter (Julgador) e o representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 21 de fevereiro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000042-6 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: FÁBIO PETER DE SOUZA DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA VULNERÁVEIS 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
E M E N T A: HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CP, C.C ART. 244-B, DO ECA, NA FORMA 
DO ARTIGO 70, DO CP. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 
RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES - STF -  
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. SOBRETUDO PARA GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE ADEQUAÇÃO DO 
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CUMPRIMENTO DE PENA AO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA, EM CONSONÂNCIA COM 
O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. 
1.    A Gravidade de tal fato é inequívoca, revelando a periculosidade do ora requerente, razão pela qual se 
denota a presença dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, como garantia da 
ordem pública, para o fim de prevenir novas investidas criminosas. 
2.   Ordem denegada. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 0000.17.000042-6, acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Turma da Colenda Câmara Criminal, do 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade e em consonância com o parecer do 
Ministério Público, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante 
deste Julgado. 
Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente/Relator) o Des. Cristóvão Suter (Julgador), 
o Des. Jésus Nascimento (julgador) e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos sete dias do mês de março do 
ano de dois mil e dezessete. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
- Des. Relator - 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000244-8 - RORAINÓPOLIS/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: ELIAS GOMES DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
E M E N T A  
 
HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2º, I E II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CP. 
CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 
IMPOSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REINCIDENTE, PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO 
CRIMINAL. PRECEDENTES - STF -. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, 
DE ADEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA AO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA, EM 
CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 0000.17.000244-8, acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Turma da Colenda Câmara Criminal, do 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade e em consonância com o parecer do 
Ministério Público, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante 
deste Julgado. 
Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello (presidente em exercício) o Des. Cristóvão Suter 
(Julgador), o Des. Jésus Nascimento (julgador) e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos sete dias do mês de março do 
ano de dois mil e dezessete. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
- Des. Relator - 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.15.000614-3 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. ARTHUR CARVALHO – OAB/RR Nº 424  
APELADO: JOSÉ IRES DA MOTA RIBEIRO 
ADVOGADO: DR. JOÃO RICARDO MARÇON MILANI – OAB/RR Nº 362-A 
RELATORA: DESA.ELAINE BIANCHI 
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.  HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E 
RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A concessão de gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas 
processuais.  Isso porque a natureza excepcional da Gratuidade da Justiça  não lhe exime de ser 
condenado a pagar os ônus sucumbenciais, custas e honorários .  
2. Os honorários sucumbenciais recursais, esses foram criados como novo instituto desmotivador para 
interposição de recursos e a sua majoração na fase recursal, somente pode ser aplicada aos recursos que 
foram interpostos em desfavor de sentença publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do 
Novo CPC, nos termos do Enunciado Administrativo  nº. 7 do Superior Tribunal de Justiça 
3. Recurso parcialmente provido.  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam os membros da Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em dar  parcial provimento ao recurso, nos 
termos do voto da relatora. 
Estiveram presentes: os  Desembargadores Cristóvão Suter, Jefferson Fernandes (Julgadores) e Elaine 
Bianchi (Relatora), bem como o(a) ilustre representante da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos  02 de março de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000183-8 – PACARAIMA/RR 
IMPETRANTE: WELINGTON SENA DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 272-B 
PACIENTE: JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PACARAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
E M E N T A 
 
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE 
URGÊNCIA CONSISTENTE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES DA SEGREGAÇAO CAUTELAR. EXISTÊNCIA DE OUTROS MECANISMOS 
PREVISTOS EM LEI CAPAZES DE SATISFAZER A MEDIDA, COMO AUXÍLIO DE FORÇA POLICIAL, 
ANTES DA ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA (ARTIGO 22, § 4º DA LEI 11.343/2006). NÃO 
COMPROVAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. LIMINAR CONCEDIDA PARA 
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE SOLTO. RATIFICAÇÃO DA 
LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
GRADUADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 0000.17.000183-8, acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Câmara Criminal, do egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade e em dissonância com o parecer do Ministério Público, em 
conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste Julgado. 
Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente em exercício), o Des. Cristóvão Suter 
(Julgador), o Des. Jésus Nascimento (Julgador) e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos sete de março de dois mil e 
dezessete. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
- Des. Relator - 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001148-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: TEREZA REGINA ALVES BATISTA 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A 
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ADVOGADOS: DR. CELSO MARCON E OUTROS – OAB/RR Nº 303-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES.    MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA 
PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. MEIO DE COERÇÃO INDIRETA AO CUMPRIMENTO DO 
JULGADO. MULTA CONSTITUÍDA QUANDO AINDA ESTAVA EM VIGOR DO CPC/73. NÃO APLICAÇÃO 
DO ART. 527 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. MULTA MINORADA PARA R$ 10.000,00, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES 
DO CASO EM ANÁLISE. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores integrantes da Segunda Turma Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao agravo, acolhendo o pedido 
alternativo, na forma do voto do Relator.  
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Almiro Padilha (Presidente e 
Julgador), Jefferson Fernandes da Silva (Relator) e Cristóvão Suter (Julgador).  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e três dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060.15.800133-3 - SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
APELANTE: VALDO FERREIRA DA COSTA 
ADVOGADA: DRA. PAULA REGINA PINHEIRO CASTRO LIMA – OAB/MA Nº 8958-N 
APELADA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA 
ADVOGADOS: DR. BERNARDINO DIAS DE SOUZA CRUZ NETO E OUTROS – OAB/RR Nº 178-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL – DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO – 
CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – LIVRE 
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Cível, Segunda Turma, do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, para negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto do Relator. 
Presentes à sessão de julgamento os Desembargadores Almiro Padilha, Jefferson Fernandes da Silva e o 
Mozarildo Monteiro Cavalcanti. 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 23 dias do mês de fevereiro 
do ano de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001163-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGUES MOREIRA 
ADVOGADO: DR. KLEBER PAULINO DE SOUZA – OAB/RR Nº 624-N 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
EMENTA  
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AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECEBIMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -  
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL 
NÃO IMPLICA EM JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E 
CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ - RECURSO CONHECIDO 
E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Câmara Cível, da 2ª Turma 
Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em negar provimento 
ao recurso, em consonância com parecer do Ministério Público e nos termos do voto do Relator, que fica 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Presentes à Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Almiro Padilha (Presidente), Jefferson 
Fernandes da Silva (Julgador) e Mozarildo Monteiro Cavalcanti (Relator). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e três dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e dezessete.  
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.16.001949-3 – RORAINÓPOLIS/RR 
IMPETRANTE: PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
PACIENTE: CLEITON CARLOS DE LIMA CORDEIRO 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 
RELATOR: DES. MAURO CAMPELLO 
 
EMENTA 
 
HABEAS CORPUS - ARTS. 132, 157, §2º I E V C/C ART. 213, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO 
CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES - TESE INSUBSISTENTE - ART. 312 DO CPP - REQUISITOS PRESENTES - 
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - SUPERADO - FEITO CONCLUSO PARA 
SENTENÇA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SÚMULA STJ Nº 52 - ORDEM DENEGADA. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Única - Turma Criminal, do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade, e, em consonância com o parecer 
ministerial, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. 
Estiveram presentes os eminentes Desembargadores Almiro Padilha e Jésus Rodrigues. Também presente 
o ilustre representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Boa Vista - RR, 24 de fevereiro de 2017. 
 
DES. MAURO CAMPELLO - Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.16.001937-8 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: FRANCIMAR CADETE DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA VULNERÁVEIS 
RELATOR: DES. MAURO CAMPELLO 
 
EMENTA 
 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. 
INSTRUÇÃO CRIMINAL REABERTA PARA NOVA OITIVA DE TESTEMUNHA. PACIENTE PRESO HÁ 
QUASE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A MORA PROCESSUAL. 
PRISÃO PREVENTIVA A CAUSAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. 
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NATUREZA DO CRIME POR SI SÓ INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MANTENÇA DA CUSTÓDIA. 
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Câmara Única - Turma Criminal, 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade, em consonância com o parecer 
ministerial, em conceder a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. 
Estiverem presentes à Sessão os eminentes Desembargadores Leonardo Cupello e Jésus Rodrigues do 
Nascimento. Também presente o(a) ilustre representante do Ministério Público. 
Sala das Sessões do egrégio Tribunal de Justiça de Roraima, aos sete dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezessete. 
 
Des. MAURO CAMPELLO - Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060.14.801330-7 - SÃO LUIZ/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. REBECA TEIXEIRA R. RODRIGUES – OAB/CE Nº 15275-N  
2º APELANTE / 1º APELADO: ADEMAR PEREIRA DOS REIS 
ADVOGADA: DRA. NATÁLIA PAIVA DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 1174-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - 
ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE - DANOS MORAIS – CABIMENTO - REDUÇÃO DO "QUANTUM" - 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – EXCLUSÃO INDEVIDA DE DESCENDENTE – 
DESCABIMENTO -  RECURSOS CONHECIDOS – PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 
SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Cível, Segunda Turma Cível, 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, para dar parcial provimento ao 
primeiro recurso e dar provimento ao segundo recurso, nos termos do voto do Relator. 
Presentes à sessão de julgamento o Des. Almiro Padilha, o Des. Jefferson Fernandes da Silva e o Des. 
Mozarildo Monteiro Cavalcanti, bem como o(a) ilustre representante da douta Procuradoria de Justiça.  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 23 dias do mês de fevereiro 
do ano de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000384-2 – PACARAIMA/RR 
IMPETRANTES: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO E OUTROS – OAB/RR Nº 550 
PACIENTE: AILTON DOS REIS MORAES 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PACARAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, supressão de 
documento público, peculato e extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento - OPERAÇÃO 
"JATEVU" - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - DENÚNCIA OFERTADA - 
DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - POSSÍVEL VÍNCULO SUBJETIVO DOS 
ACUSADOS - DESTRUIÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE 
INDICAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E 
POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (CPP, ART. 312) - condições pessoais favoráveis - 
irrelevância - PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, QUE NÃO PODE SER AFERIDA APENAS EM 
RELAÇÃO A CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM BASE NA EXPECTATIVA DE 
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PENA FUTURA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 
- INVIABILIDADE (CPP, ART. 282, § 6.º) - ORDEM DENEGADA. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Criminal do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, por maioria, em consonância com o parecer ministerial, em denegar a 
ordem, nos termos do voto do Relator. Vencido o Des. Almiro Padilha. 
Presenças: Des. Ricardo Oliveira (Presidente e Relator), Des. Almiro Padilha (Julgador), Des. Cristóvão 
Suter (Julgador) e o representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 21 de fevereiro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000418-8 – PACARAIMA/RR 
IMPETRANTES: JOSÉ FÁBIO MARTINS DA SILVA E OUTRO – OAB/RR Nº 118 
PACIENTES: CRISTIANE VAZ CARDOSO E OUTROS 
ADVOGADO: DR. EDNALDO GOMES VIDAL – OAB/RR Nº 155-B 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PACARAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, supressão de 
documento público, peculato e extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento - OPERAÇÃO 
"JATEVU" - DENÚNCIA OFERTADA - DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - 
POSSÍVEL VÍNCULO SUBJETIVO DOS ACUSADOS - DESTRUIÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA - 
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR 
COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (CPP, 
ART. 312) - condições pessoais favoráveis - irrelevância - PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES - 
COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADA - FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS 
DE IDADE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEREM AS PACIENTES AS ÚNICAS 
RESPONSÁVEIS, DE FORMA IMPRESCINDÍVEL, EM PRESTAR ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS - 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM BASE NA EXPECTATIVA DE 
PENA FUTURA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 
- INVIABILIDADE (cpp, art. 282, § 6.º) - ORDEM DENEGADA. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Criminal do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, por maioria, em consonância com o parecer ministerial, em denegar a 
ordem, nos termos do voto do Relator. Vencido o Des. Almiro Padilha. 
Presenças: Des. Ricardo Oliveira (Presidente e Relator), Des. Almiro Padilha (Julgador), Des. Cristóvão 
Suter (Julgador) e o representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 21 de fevereiro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000437-8 – PACARAIMA/RR 
IMPETRANTE: RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DE SOUZA – OAB/RR Nº 287 
PACIENTE: RONDINELLY SILVA CABRAL 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PACARAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, supressão de 
documento público, peculato e extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento - OPERAÇÃO 
"JATEVU" - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - DENÚNCIA OFERTADA - 
DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - POSSÍVEL VÍNCULO SUBJETIVO DOS 
ACUSADOS - DESTRUIÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE 
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INDICAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E 
POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (CPP, ART. 312) - CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE - COLABORAÇÃO COM A 
JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADA - FILHO MENOR DE 02 (DOIS) ANOS DE IDADE - INEXISTÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL, DE FORMA IMPRESCINDÍVEL, EM 
PRESTAR ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA COM BASE NA EXPECTATIVA DE PENA FUTURA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO 
PROCESSUAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INVIABILIDADE (CPP, ART. 282, § 6.º) - 
ORDEM DENEGADA. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Criminal do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, por maioria, em consonância com o parecer ministerial, em denegar a 
ordem, nos termos do voto do Relator. Vencido o Des. Almiro Padilha. 
Presenças: Des. Ricardo Oliveira (Presidente e Relator), Des. Almiro Padilha (Julgador), Des. Cristóvão 
Suter (Julgador) e o representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 21 de fevereiro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA – Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.802520-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: NADIRA DE SOUZA PAES 
ADVOGADO: DR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ FILHO – OAB/RR Nº 645-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista (RR), que reconheceu a ausência do nexo de causalidade entre as lesões e 
o acidente, bem como julgou improcedente o pedido de indenização. 
A apelante alega nulidade da perícia, sob o argumento de que a perita não observou os documentos 
acostados nos autos que comprovam o nexo causal entre as lesões e o acidente. 
Por isso, pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença e o laudo pericial. 
Em contrarrazões, a apelada pede a manutenção da sentença em sua integralidade. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência, razão pela qual passo a decidir monocraticamente. 
No EP. 29, o laudo pericial atesta a inexistência de lesão decorrente de acidente com veículo automotor de 
via terrestre. 
O apelante impugnou o laudo pericial (EP. 35) requerendo a sua nulidade, sob o argumento de que a 
perícia não observou o arcabouço probatório existente nos autos. 
O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do live convencimento motivado, que possibilita ao juiz 
apreciar livremente as provas constantes nos autos. Assim, o Juiz não está adstrito à prova que a parte 
entende mais favorável, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos. 
Além disso, o laudo pericial, emitido por perito oficial, detentor de presunção de veracidade, é 
suficientemente claro para que seja aferida a lesão sofrida, moldando-a aos termos da Lei nº 11.945/2009 e 
respectiva tabela.  
Neste sentido: 
AGRAVO. ATIVIDADE ESPECIAL. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. Tendo o perito oficial, 
profissional de confiança do Juízo, elaborado laudo técnico extenso e detalhado, que apresenta a 
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fundamentação de todas as respostas aos quesitos apresentados pelas partes e que, de qualquer sorte, 
será analisado no contexto das demais provas trazidas aos autos, revela-se desnecessária a realização de 
nova perícia técnica, por outro profissional. (TRF-4 - Processo AG 50211784820124040000 5021178-
48.2012.404.0000. Orgão Julgador SEXTA TURMA. Relator CELSO KIPPER. Julgamento 24 de Abril de 
2013.  Publicação D.E.26/04/2013.)  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, EM FASE DE 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO 
APRESENTADO PELO PERITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPROCEDENTE. 
AINDA NÃO PROFERIDA A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão do princípio do livre convencimento motivado, o juiz 
é soberano no exame das provas (arts. 131 e 436 do CPC), de sorte que compete a ele determinar a 
realização daquelas que se mostrem necessárias à instrução do processo. (TJ/PR - Agravo de Instrumento 
nº 482.691-1 - Rel. Fernando Wolff Filho - Data Publ.09/08/08). (TJ-PR - AI: 5756474 PR 0575647-4, 
Relator: Lidia Maejima, Data de Julgamento: 27/05/2009, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 164) 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADO ERRO CLÍNICO. 
AUTOR SUBMETIDO A EXAME DE TOMOGRAFIA. NECESSIDADE DE INJEÇÃO DE CONTRASTE. 
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA INJEÇÃO. REAÇÃO ALÉRGICA COM POSTERIOR 
NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO DE DEDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO 
AO LAUDO PERICIAL. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA PERÍCIA. JULGADOR 
DESTINATÁRIO DAS PROVAS, ADEMAIS.  
O juiz, na condição de destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis 
ou protelatórias, que se constituam em atraso na prestação jurisdicional, se os elementos constantes dos 
autos forem suficientes ao seguro julgamento do processo. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE INFORMOU 
QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO FOI ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. Procedimento médico 
realizado de maneira escorreita, assim verificado na prova pericial, não dá ensejo à reparação por danos 
materiais e morais, notadamente se o prejuízo verificado partiu de reação alérgica da própria vítima, da 
qual não se podia antever e não é sinônimo de falha. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  (TJ-SC 
- AC: 20150702784 Jaraguá do Sul 2015.070278-4, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 
Julgamento: 08/03/2016, Terceira Câmara de Direito Civil) 
Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade de nova perícia técnica – Laudo pericial bem 
fundamentado e que basta para o correto desate da lide. Acidente de trabalho – Auxílio acidente – 
Tendinite, tenossinovite (LER), síndrome do túnel do carpo e bursite – Laudo pericial dando conta da 
inexistência de demonstração de incapacidade com os requisitos necessários à concessão do benefício do 
auxílio acidente – Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00349835220118260224 SP 
0034983-52.2011.8.26.0224, Relator: Rogério Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 
15/09/2015, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2015) 
Face ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra. 
Publique-se. Intime-se. 
Boa Vista (RR), em 21 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000490-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: WELTON SILVA LEITE 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista (RR), que julgou improcedente o pedido de indenização do apelante, após 
ter constatado, de acordo com o laudo pericial, a inexistência de dano anatômico ou funcional, não 
restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. 
O apelante alega nulidade da perícia, sob o argumento de queo laudo apresentado é inconclusivo e 
contraditório. 
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Por isso, pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença e a consequente 
determinação de nova perícia médica para auferir o grau da lesão sofrida. 
Em contrarrazões, a apelada pede a manutenção da sentença em sua integralidade. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência, razão pela qual passo a decidir monocraticamente. 
No EP. 66, o laudo pericial confirma que houve lesão originada exclusivamente de acidente pessoal com 
veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que atualmente inexiste dano anatômico ou funcional, não 
restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. 
O apelante impugnou o laudo pericial (EP. 73) requerendo a sua nulidade, sob o argumento de que a 
perícia não observou o arcabouço probatório existente nos autos, bem como ter sido realizada por um 
médico com especialidade em ortopedia. 
O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do live convencimento motivado, que possibilita ao juiz 
apreciar livremente as provas constantes nos autos. Assim, o Juiz não está adstrito à prova que a parte 
entende mais favorável, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos. 
Além disso, o laudo pericial, emitido por perito oficial, detentor de presunção de veracidade, é 
suficientemente claro para que seja aferida a lesão sofrida, moldando-a aos termos da Lei nº 11.945/2009 e 
respectiva tabela.  
Neste sentido: 
AGRAVO. ATIVIDADE ESPECIAL. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. Tendo o perito oficial, 
profissional de confiança do Juízo, elaborado laudo técnico extenso e detalhado, que apresenta a 
fundamentação de todas as respostas aos quesitos apresentados pelas partes e que, de qualquer sorte, 
será analisado no contexto das demais provas trazidas aos autos, revela-se desnecessária a realização de 
nova perícia técnica, por outro profissional. (TRF-4 - Processo AG 50211784820124040000 5021178-
48.2012.404.0000. Orgão Julgador SEXTA TURMA. Relator CELSO KIPPER. Julgamento 24 de Abril de 
2013.  Publicação D.E.26/04/2013.)  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, EM FASE DE 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO 
APRESENTADO PELO PERITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPROCEDENTE. 
AINDA NÃO PROFERIDA A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão do princípio do livre convencimento motivado, o juiz 
é soberano no exame das provas (arts. 131 e 436 do CPC), de sorte que compete a ele determinar a 
realização daquelas que se mostrem necessárias à instrução do processo. (TJ/PR - Agravo de Instrumento 
nº 482.691-1 - Rel. Fernando Wolff Filho - Data Publ.09/08/08). (TJ-PR - AI: 5756474 PR 0575647-4, 
Relator: Lidia Maejima, Data de Julgamento: 27/05/2009, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 164) 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADO ERRO CLÍNICO. 
AUTOR SUBMETIDO A EXAME DE TOMOGRAFIA. NECESSIDADE DE INJEÇÃO DE CONTRASTE. 
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA INJEÇÃO. REAÇÃO ALÉRGICA COM POSTERIOR 
NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO DE DEDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO 
AO LAUDO PERICIAL. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA PERÍCIA. JULGADOR 
DESTINATÁRIO DAS PROVAS, ADEMAIS.  
O juiz, na condição de destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis 
ou protelatórias, que se constituam em atraso na prestação jurisdicional, se os elementos constantes dos 
autos forem suficientes ao seguro julgamento do processo. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE INFORMOU 
QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO FOI ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. Procedimento médico 
realizado de maneira escorreita, assim verificado na prova pericial, não dá ensejo à reparação por danos 
materiais e morais, notadamente se o prejuízo verificado partiu de reação alérgica da própria vítima, da 
qual não se podia antever e não é sinônimo de falha. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  (TJ-SC 
- AC: 20150702784 Jaraguá do Sul 2015.070278-4, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 
Julgamento: 08/03/2016, Terceira Câmara de Direito Civil) 
Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade de nova perícia técnica – Laudo pericial bem 
fundamentado e que basta para o correto desate da lide. Acidente de trabalho – Auxílio acidente – 
Tendinite, tenossinovite (LER), síndrome do túnel do carpo e bursite – Laudo pericial dando conta da 
inexistência de demonstração de incapacidade com os requisitos necessários à concessão do benefício do 
auxílio acidente – Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00349835220118260224 SP 
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0034983-52.2011.8.26.0224, Relator: Rogério Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 
15/09/2015, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2015) 
Face ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra. 
Publique-se. Intime-se. 
Boa Vista (RR), em 17 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000390-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A 
ADVOGADO: DR. NELSON PASCHOALOTTO – OAB/SP Nº 108911 
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO GOMES 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra 
decisão proferida no processo nº. 0800755-26.2016.823.0030, que indeferiu o pedido de concessão de 
medida liminar de busca e apreensão em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial. 
O apelante afirma que não é possível a aplicação da teoria do adimplemento substancial em decorrência da 
existência de dívida, sendo um direito do credor busca a satisfação da obrigação por parte do devedor. 
Alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que de a aplicação da teoria do 
adimplemento substancial tem como finalidade evitar a rescisão do contrato e não impedir o cumprimento 
da obrigação do devedor. 
Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar de busca e 
apreensão, conforme os termos do Dec-Lei nº. 911/69, com as alterações dadas pela Lei nº. 10.931/04.  
Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o deferimento do pedido de 
concessão da medida liminar de busca e apreensão. 
O agravo de instrumento nº. 0000.16.001770-3, protocolado em 08/11/2016, de minha relatória, possui as 
mesmas partes, objeto e causa de pedir, impondo-se o reconhecimento da existência de litispendência. 
O Código de Processo Civil em seus artigos 337, §1º, §2º e §3º, estabelece o seguinte: 
"Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 
§ 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 
§2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 
pedido. 
§3º. Há litispendência quando se repete ação que está em curso." 
De acordo com o art. 932, inc. III, do CPC, compete ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, 
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça prevê tais poderes do relator: 
"Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
IV – não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, incisos III a V, do Código 
de Processo Civil;" 
Face ao exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente recurso. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista, 16 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.14.001902-7 – ALTO ALEGRE/RR 
EMBARGANTE: NERTAN RIBEIRO REIS 
ADVOGADO: DR. EDMILSON LOPES DA SILVA – OAB/RR Nº 383-N 
EMBARGADO: O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRA. IRENE DIAS NEGREIROS – OAB/RR Nº 412  
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
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Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de 
apelação. 
O embargante afirma que o acórdão é omisso, sob alegação de que não foi intimado pessoalmente da 
decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide. 
Por fim, requer o acolhimento dos embargos. 
De acordo com o art. 932, inc. VIII, do CPC, compete ao relator "exercer outras atribuições estabelecidas 
no regimento interno do tribunal." 
O artigo 90, do RITJRR, estabelece que cabe ao relator negar provimento a recurso em confronto com a 
jurisprudência dominante do Tribunal. Vejamos: 
"Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;" 
Diante disso, passo a decidir monocraticamente. 
No presente caso, observo que o recurso está em manifesto confronto com a jurisprudência dominante 
deste Tribunal, pois é defeso rediscutir em embargos a matéria já analisada na apelação. 
Neste sentido: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA 
PREQUESTIONADA JÁ DISCUTIDA NA DECISÃO EMBARGADA - IMPOSSIBILIDADE DE 
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Embargos de declaração com fins prequestionadores. 
2. Inexistência de omissão, eis que a matéria alegada e as razões de convicção foram devidamente 
abordadas pelo decisum embargado. 
3. É vedada a rediscussão do conteúdo da decisão em sede de embargos de declaração. 
4. Embargos rejeitados. 
(TJRR – EDecAC 0010.11.909003-2, Rel. Juiz(a) Conv. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara 
Única, julg.: 29/09/2015, DJe 03/10/2015, p. 37)  
Os seguintes julgados seguem no mesmo sentido: EDecAgReg 0000.14.000642-0, Rel. Juiz(a) Conv. 
Leonardo Cupello, Câmara Única, julg.: 19/05/2015, DJe 28/05/2015, EDecAgReg 0000.13.000731-3, Rel. 
Juiz(a) Conv. Leonardo Cupello, Câmara Única, julg.: 19/05/2015, EDecAC 0010.12.727548-4, Rel. Juiz(a) 
Conv. Elaine Cristina Bianchi, Câmara Única, julg.: 28/04/2015, EDecAC 0010.14.803127-0, Rel. Juiz(a) 
Conv. Elaine Cristina Bianchi, Câmara Única, julg.: 28/04/2015, EDecAC 0010.13.711272-7, Rel. Des. 
Almiro Padilha, Câmara Única, julg.: 09/09/2014, EDecAC 0010.12.702859-4, Rel. Des. Almiro Padilha, 
Câmara Única, julg.: 09/09/2014. 
Ressalto que todas as matérias levantadas pelo embargante foram devidamente analisadas no acórdão 
proferido, devendo-se destacar que, conforme exposto no voto: "Além da decisão de fl.527, que determina 
a intimação para a indicação de provas a serem produzidas, foi proferido outro ato decisório (fl.532), o qual 
anuncia o julgamento antecipado da lide. Acontece que, após tais atos, não houve qualquer insurgência 
das partes, tendo o apelante se mostrado inerte (fl.535v)". 
Cabe mencionar que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventuais omissões, 
contradições, obscuridades e erros materiais de qualquer decisão judicial, não devendo ser interposto por 
pura insatisfação do julgamento de mérito. 
Face ao exposto, com fundamento no artigo 90, V, rejeito os presentes embargos. 
Boa Vista/RR, 13 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001980-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ELISABETH DA SILVA RIBEIRO 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293 
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADA: DRA. DENYSE DE ASSIS TAJUJÁ – OAB/RR Nº 667 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
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Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no processo nº 0819136-
45.2016.8.23.0010, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação do 
agravante para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. 
A petição inicial do presente recurso está apócrifa. Foi determinada a intimação para sanar o vício, tendo 
transcorrido o prazo sem manifestação (fl. 30). 
De acordo com o art. 932, III, do CPC, compete ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, 
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça prevê tais poderes ao relator: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
IV – não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, incisos III a V, do Código 
de Processo Civil; 
O presente recurso não pode ser conhecido em razão do vício acima apontado. 
Neste sentido: 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. 
ASSINATURA DO ADVOGADO SUBSCRITOR ESCANEADA. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO APÓCRIFA. 
1. Considera-se apócrifo recurso cuja subscrição é feita com assinatura  escaneada,  tendo em vista a 
impossibilidade de aferição de sua autenticidade. 
2. Agravo regimental desprovido. 
(STJ. AgRg no AREsp 745.489/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO DE RECURSO 
ESPECIAL APÓCRIFA. RECURSO INEXISTENTE. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A expressão "Documento eletrônico recebido na origem" indica, literalmente, que a peça foi recebida já 
na forma eletrônica (sem que tenha sido digitalizada pelo Tribunal), não tendo o condão de confirmar a 
autenticidade da peça ou a existência de assinatura digital. 
2. A jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso é pacífica no sentido de que os recursos sem 
assinatura, dirigidos às instâncias extraordinárias, são considerados inexistentes. Vício insanável, não 
sendo possível a abertura de prazo para a regularização do feito. Precedentes. 
3. Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos. 
4. Agravo regimental desprovido. 
(STJ. AgRg no REsp 1335192/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, 
DJe 19/12/2013) 
Face ao exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso. 
Publique-se. Intime-se. 
Boa Vista - RR, 08 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000578-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CELSO ROBERTO BONFIM DOS SANTOS  
AGRAVADA: VALDIVA MENEZES FERNANDES 
ADVOGADO: DR. BERNARDO GOLÇALVES OLIVEIRA – OAB/RR Nº 519 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida no processo n° 0820557-
70.2016.8.23.0010, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Roraima 
que proceda com o agendamento de "cirurgia de glaucoma com implante de tubo de drenagem", na rede 
privada de saúde ou em outro Estado da federação, por meio de TFD, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias. 
O agravante afirma que não se negou a realizar o procedimento que a paciente necessita, mas que não 
possui equipe composta por especialistas aptos a realizarem a cirurgia. Portanto, não há que se falar em 
resistência, devendo a multa ser abolida ou reduzida. 
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Afirma que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo, sendo necessário que a multa imposta seja 
suspensa ou reduzida a valores mais modestos, uma vez que o Secretário de Saúde está submetido ao 
princípio da legalidade restrita. 
Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para excluir ou 
diminuir a multa, e que seja concedido prazo razoável para que o Estado possa tomar as providências 
necessárias para cumprir a decisão judicial. 
Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos recursos estão previstos no art. 995, parágrafo 
único, do CPC: 
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em 
sentido diverso. 
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata 
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar 
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 
Neste caso, a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada e nem ficou 
evidenciado o risco de dano.  
Não há nos autos qualquer prova que indique a impossibilidade de o agravante cumprir a ordem judicial no 
prazo estipulado. Além disso, o agravante se insurge quanto à multa, que somente incindirá no caso de 
inércia, e alega que não há resistência no cumprimento da decisão. 
Por isso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 
Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista - RR, 16 de fevereiro de 2016. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020.15.800090-9 - CARACARAÍ/RR 
APELANTE: ALDETE FRANCISCA OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA – OAB/RR Nº 481-N 
APELADO: O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DIAS NOVO – OAB/RR Nº 431-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida nos autos nº 0800090-
74.2015.8.23.0020, que não concedeu a segurança para reintegrar a apelante  em cargo público. 
A sentença foi fundamentada da seguinte forma: 
(…) 
A impetrante alega não haver incompatibilidade de horários entre os dois cargos de Técnica em 
Enfermagem no Município de Caracaraí e no Estado de Roraima. A inicial, entretanto, não especifica 
horários, apenas sustenta que a jornada de 60 (sessenta) horas semanais não implicaria em ilegalidade. 
A Constituição Federal estabelece, como regra, a proibição da acumulação de cargos públicos com o intuito 
de se buscar no serviço público o melhor desempenho. Tal regra, entretanto, possui exceções dispostas no 
art. 37, inciso XIV, dentre elas a cumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde, quando 
houver compatibilidade de horários. 
O desiderato e manifesto: o requisito adicional da compatibilidade de horários, que deve ser aferido caso a 
caso - seja no momento da posse ou enquanto perdurar o exercício cumulado dos cargos -, é garantir que 
o interesse da administração seja de todo preenchido com a consecução efetiva e qualificada dos fins 
públicos relacionados aos serviços prestados pelo Estado por meio de seus agentes, os quais, pretendendo 
a cumulação, devem conciliar a jornada de trabalho de modo que uma não prejudique a outra. 
Nesse contexto, observo que no cargo de técnica de enfermagem do Estado sua carga horária é de trinta 
horas semanais no período noturno em regime de plantão; enquanto que no cargo de técnica de 
enfermagem do Município de Caracaraí exerce sua profissão em período diurno, quarenta horas semanais, 
segundo se depreende dos documentos acostados pelas partes. 
Entretanto, apesar da existência de compatibilidade de horários, mantenho o entendimento da decisão 
liminar exposto no evento 6, que passo a transcrever:  
(…) 
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Verifica-se uma carga horária extremamente alta que, apesar de não existir vedação constitucional, implica 
na não verossimilhança quanto à boa prestação dos serviços, principalmente na área de saúde que 
demanda uma maior atenção no atendimento da população. 
Não é crível que uma pessoa possa trabalhar 70 (setenta) horas semanais com todo o zelo na profissão, 
visto o pouco tempo que resta para descanso, o qual não pode ser afastado diante da possibilidade de 
fadiga. 
Pelo exposto, não concedo a segurança vindicada pela impetrante. 
O recurso de apelação deverá conter, além das condições que lhe são próprias, na forma do art. 1.010 do 
CPC, os requisitos gerais de admissibilidade dos recursos. 
Assim, preliminarmente, não há como conhecer do recurso, pois as razões não foram apresentadas. 
As razões fixam o mérito do recurso e, ainda, permitem o pleno exercício do contraditório pelo recorrido. O 
momento para o seu oferecimento é no ato da interposição, sob pena de preclusão consumativa. Interposto 
o recurso sem razões, o recurso não deve ser conhecido, por inobservância do princípio da dialeticidade. 
Nas lições de Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga, na obra Processo Civil, 
Volume Único, 8ª edição, fl. 1053: 
A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos 
argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra 
decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais. Elas (as razões recursais) 
devem ser apresentadas conjuntamente à petição de manifestação da intenção ao exercício da 
faculdade.(…) 
As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o 
órgão julgador possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito 
devolutivo. 
Neste sentido: 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
1. O recurso ordinário em mandado de segurança, como espécie recursal que é, reclama, para sua 
admissibilidade, a fiel observância do princípio da  dialeticidade,  impondo-se à parte recorrente o ônus de 
expor, com precisão e clareza, os erros - de procedimento ou de aplicação do direito - que justificam a 
reforma do acórdão recorrido, não bastando, para isso, a simples insatisfação com a denegação da ordem. 
2. No caso destes autos, a Corte Estadual denegou a segurança com base  em dois fundamentos diversos: 
(1) a alteração da classificação final do processo seletivo se deu segundo as regras estabelecidas no edital; 
e, (2) foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo se  assegurado  ao  
impetrante  o  direito de recorrer.  As  razões do recurso  ordinário, por sua vez, ficaram limitadas à 
reiteração dos argumentos postos na exordial e nos aclaratórios, nada apontando quanto ao desacerto 
desses fundamentos, pelo que se negou seguimento ao recurso. 
3. Agravo interno não provido. 
(STJ - AgInt no RMS 47.395/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
22/11/2016, DJe 06/12/2016) 
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RELATÓRIO 
AFASTADA. RELATÓRIO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM O ART. 489 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL (ART. 458 DO CPC/73). MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA 
DE DIALETICIDADE. APELAÇÃO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA 
SENTENÇA APELADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO NA PARTE 
CONHECIDA. 
(TJRR – AC 0010.14.816315-6, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
02/02/2017, DJe 09/02/2017, p. 14)  
O princípio da dialeticidade exige que a peça recursal contenha fundamentos que venham a embasar o 
inconformismo, declinando os fundamentos de fato e de direito de sua contrariedade. 
Portanto, é ônus atribuído ao recorrente que evidencie os motivos para a reforma da decisão recorrida. Não 
procedendo desta forma, falta regularidade formal ao recurso, que consequentemente não poderá 
ultrapassar o juízo de admissibilidade. 
Neste caso específico, verifico que o apelante se limita à exposição dos fatos e do direito, sem sequer 
mencionar sobre os fundamentos da sentença, razão pela qual não reúne condições para ultrapassar o 
juízo de admissibilidade. 
O artigo 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha 
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: 
Art. 932. Incumbe ao relator: 
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[...] 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida; 
Face ao exposto, com fundamento no art. 932, III, CPC, não conheço o recurso de apelação, por 
inobservância do princípio da dialeticidade. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista - RR, 14 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000.17.000512-8 - BOA VISTA/RR 
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BOA VISTA 
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
DECISÃO 
 
Considerando o teor do Memorando - 0104947 - VPRES/SECCR (fl. 11), no qual o Juízo da 3ª Vara Cível 
informa ter havido equívoco quanto ao Juízo Suscitado, que deve corresponder ao da 1ª Vara Cível, ao 
qual os autos nº 0823886-90.2016.8.23.0010 foram inicialmente distribuídos, mantenho os fundamentos da 
decisão proferida às fls. 06-07v, alterando-lhe o dispositivo para declarar competente o Juízo da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista para o julgamento do processo nº 0823886-90.2016.8.23.0010. 
Publique-se e comunique-se com urgência. 
Boa Vista, 02 de março de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000.17.000445-1 - BOA VISTA/RR 
SUSCITANTE: LUCIANA VIEIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. PEDRO ANDRÉ SETÚBAL FERNANDES – OAB/RR Nº 665 
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de conflito de competência suscitado por Luciana Vieira da Silva, em razão de sentença proferida 
nos autos nº 0401535-62.2014.8.23.0010, que extinguiu o processo em decorrência de reconhecimento de 
incompetência para o julgamento da ação. 
A suscitante afirma que ingressou com uma ação ordinária contra o Município de Boa Vista, que tinha por 
objeto a permissão para construção de muro em um imóvel que encontrava-se embargado por decisão 
administrativa. 
Sustenta que, inicialmente, a demanda foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, tendo 
aquele Juízo declinado a competência para julgamento da lide em favor do Juizado Especial da Fazenda 
Pública e, na mesma oportunidade, extinguido o feito sem resolução do mérito. 
Após a remessa dos autos, o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública reconheceu a 
incompetência para o julgamento da ação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. 
O art. 955, parágrafo único, do CPC, dispõe o seguinte: 
Art. 955. (...) 
Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar 
em: 
I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
VII – decidir de plano o conflito de competência nos casos previstos no art. 171 deste regimento;  
Art. 171. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: 
I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. 
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III – jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.  
O STJ editou súmula sobre a questão, razão pela qual dispenso as informações e decido 
monocraticamente. 
O pedido aqui formulado não merece ser conhecido. Em que pesem os argumentos trazidos pela suscitante, 
carece-lhe interesse para suscitar conflito de competência no caso concreto. 
As ações que tramitavam na 1ª Vara da Fazenda Pública (processo nº 0838807-25.2014.8.23.0010) e no 
Juizado Especial da Fazenda Pública (processo nº 0401535-62.2014.8.23.0010) foram extintas, com 
fundamento nos artigos 267, I, e 295 do CPC/73, e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c artigos 2º e 27 da Lei nº 
12.153/09, respectivamente, tendo ocorrido o trânsito em julgado (fl. 04). 
O STJ editou a Súmula 59, segundo a qual "não há conflito de competência se já existe sentença com 
trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes". 
Face ao exposto, com fundamento no art. 955, parágrafo único, I, do CPC e art. 171, I do RITJRR, não 
conheço do presente conflito de competência. 
Publique-se. Intime-se. 
Boa Vista - RR, 08 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.727725-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
APELADA: JOVENILIA SILVA DE MIRANDA PEREIRA 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT n° 0727725-
23.2013.8.23.0010, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ora apelante a pagar à 
recorrida o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com juros a partir da citação e correção 
monetária a partir do evento danoso, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 
do NCPC. 
Alega, a apelante, que a sentença merece reforma pelo fato de o MM. Juiz não ter observado a 
discordância do assistente técnico, o qual afirma que a parte autora não apresenta sequelas. 
Sustenta, ainda, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do CPC/73. 
Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença combatida, julgando-se totalmente 
procedente o pedido autoral. 
Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (EP 94), pugnando pela manutenção da 
sentença. 
É o relatório. 
Decido, autorizada pelo que dispõe o art. 90 do RITJRR. 
Em que pese as razões trazidas pelo apelante, entendo que o recurso não comporta provimento. 
Isso porque a divergência entre os laudos do perito e do assistente técnico da parte não é suficiente para 
infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, que, estando equidistante dos interesses das partes, 
encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 
Ademais, não houve requerimento de nova perícia, nem foram apresentados elementos capazes de infimar 
a conclusão do perito. 
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: 
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. 
RECORRENTE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. 
PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. 
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 
1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente técnico da parte, dissociado de outros 
elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente para infirmar o laudo 
elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das partes encontra-se apto 
a laborar de forma absolutamente imparcial. (g.n) 
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2. Recurso conhecido, mas desprovido. 
(TJRR - AC 0010.15.815766-8, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
13/10/2016, DJe 18/10/2016, p. 22) 
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA DEVE SER AVALIADO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO 
PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA AS LESÕES SOFRIDAS. DIVERGÊNCIA ENTRE 
O LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. 
RECORRENTE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. 
PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. 
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 
(TJRR - AC 0010.14.837255-9, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
13/10/2016, DJe 18/10/2016, p. 20)  
Ressalta-se, outrossim, que o valor da condenação é equivalente ao constante da manifestação subsidiária 
apresentada pela ora apelante em relação ao laudo (EP 80). Confira-se: "eventual condenação deve ser 
calculada considerando o teto máximo indenizável, qual seja, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais), na proporção da invalidez ocasionada pelo sinistro conforme a tabela instituída pela Medida 
Provisória nº 451 de 2008, qual seja o importe de R$ 1.350,00 (HUM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA 
REAIS)." 
Assim, arrimada na fundamentação acima e, autorizada pelo inciso V do art. 90 do NRITJRR, nego 
provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença objurgada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.805445-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
APELADA: IRANEIDE DE ASSIS BATISTA 
ADVOGADA: DRA. LILIANE RAQUEL DE MELO CERVEIRA – OAB/RR Nº 639-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, 
nos autos da ação n°. 0805445-61.2016.8.23.0010, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT, que 
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a apelante ao pagamento de 
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) com juros a partir da citação e correção monetária a partir 
do evento danoso (data do acidente). 
Inconformado a apelante aduz haver localizado outra ação indenizatória proposta pela mesma parte, não 
sendo possível a parte ser invalidada duas vezes sob pena de enriquecimento ilícito. 
No mérito sustenta a extinção do processo com julgamento do mérito ante a falta de comprovação dos 
danos afirmados pelo apelado.  
Requer a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos moldes do art.485, inc. VI, do CPC, condenando-
se a requerente, apelada, ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por 
litigância de má-fé; bem como a reforma da sentença, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial 
ao que tange debilidade pé direito, em razão da evidente ausência de invalidez. 
Sem contrarrazões EP. 46. 
É o sucinto relato. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR.  
No EP 26, o laudo aponta que a lesão foi parcial incompleta na estrutura torácica, graduando-a em 10%, 
sem alteração funcional. 
Consoante compreensão assente nesta Corte de Justiça, havendo comprovação que a parte sofreu 
acidente por mais de uma vez, com lesões em membros diferentes, é possível a cobrança do valor 
complementar referente ao seguro DPVAT, em todas as hipóteses. Nesse sentido: 
"APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. ACIDENTES EM DATAS 
DISTINTAS. INVALIDEZ EM MEMBROS DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. Tendo a parte Apelada se acidentado duas vezes, com lesões em membros diferentes, resta plenamente 
possível a cobrança do valor complementar referente ao seguro DPVAT, em ambas as hipóteses.  
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2. Recurso conhecido e improvido". (TJRR - AC 0010.15.834250-0, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES 
DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 13/10/2016, DJe 26/10/2016, p. 13) (sem grifos no original) 
Observo que não há nos autos requerimento de nova perícia ou elementos capazes de infirmar a conclusão 
do perito. 
Diante do exposto, arrimada na fundamentação acima e, autorizada pelo inciso V do art. 90 do NRITJRR, 
nego provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença objurgada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 24 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000447-7 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTES: IONAIARA ALVES DA SILVA E OUTRA – OAB/RR Nº 1372 
PACIENTE: ITÁLA VANESSA BRASHE 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA VULNERÁVEIS 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Considerando que a paciente teve sua prisão preventiva relaxada pelo Magistrado a quo em 21/02/2017, 
conforme documento anexo, julgo prejudicado o presente habeas corpus, nos termos do art. 659 do CPP, 
c/c o art. 91, XII, do NRITJRR. 
Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001585-5 – BONFIM/RR 
AGRAVANTE: RODNEY PINHO DE MELO 
ADVOGADA: DRA. DENISE ABREU CAVALCANTI CALIL – OAB/RR Nº 171-B 
AGRAVADO: TAHNEE AIÇAR DE SUSS 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Rodney Pinho de Melo, 
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Bonfim, que em sede de 
cumprimento provisório de sentença, indeferiu a concessão de efeito suspensivo, determinando a imissão 
na posse de imóvel e realização de penhora a título de multa. 
Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, porquanto além do juízo 
monocrático ter determinado a imissão na posse em área superior à devida, não haveria razoabilidade no 
arbitramento das astreintes, concluindo pela necessidade de revisão do decisum, inclusive liminarmente. 
Intimado à emenda da exordial, apresentou o agravante documentos (fls. 65/715).  
Ausentes os requisitos legais, a liminar foi indeferida (fl. 717). 
O agravado apresentou contrarrazões, requerendo, em síntese, a manutenção do decisum (fls. 722/776). 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Resta prejudicado o recurso. 
Consoante se asseverou, trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de 
sentença n.º 0090.16.000136-9, proposto por Tahnne Aiçar de Suss em desfavor de Rodney Pinho de Melo, 
em que o agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. 
Em consulta ao sistema Siscom, constata-se que a reitora singular, em decisão datada de 09/01/2017, 
analisando a matéria questionada no presente recurso, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento 
de sentença. 
Nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, restando proferida decisão em 
cognição exauriente que absorva os efeitos da decisão interlocutória, tem-se como prejudicado o recurso: 
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
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SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. 1. "A superveniência da sentença proferida no 
feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por 
decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp 
1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 
29/10/2015). 2. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt no REsp 1587662/DF, Quarta Turma, Relator: Min. 
Luis Felipe Salomão - p.: 09/02/2017) 
III - Posto isto, restando prejudicado o inconformismo, cumpridas as formalidades legais, arquive-se. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001377-7 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: LEONARDA DA SILVA COSTA 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
EMBARGADO: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GUTEMBERG DANTAS LICARIÃO – OAB/RR Nº 187-N  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Trata-se de embargos declaratórios, apresentados por Leonarda da Silva Costa, contra decisão que 
negou provimento ao recurso. 
Afirma a embargante a existência de omissão no julgado, porquanto não teria arbitrado honorários 
advocatícios recursais. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Razões não acompanham a embargante. 
Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, em que não houve prévia fixação de 
honorários advocatícios na instância de origem, impossível o arbitramento na fase recursal. 
Neste sentido, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: 
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO  
CPC.  NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.   
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS   ADVOCATÍCIOS.  ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO 
APLICAÇÃO. 1. Não se conhece do agravo do art. 1.021 do novo Código de Processo Civil  que deixa de 
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2.  Não cabe a majoração dos honorários 
advocatícios nos termos do § 11  do  art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão 
interlocutória sem a prévia fixação de honorários. 3. Agravo interno não conhecido." (STJ, AgInt no REsp 
1507973/RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - p.:  24/05/2016) 
III - Posto isto, rejeito os declaratórios. 
Boa Vista, 24/02/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000576-3 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: SERVS/BV FINANCEIRA - CFI BV FINANCEIRA 
ADVOGADOS: DR.GIULIO ALVARENGA REALE E OUTRA – OAB/RR Nº 500-A 
AGRAVADA: MARENE DAS MERCÊS DE ALMEIDA 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo interposto em face de decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso. 
Da análise dos autos, verifica-se que à fl.19 foi certificado o trânsito em julgado da decisão no dia 
13/02/2017, sendo que o presente recurso foi interposto nesta data. 
Dessa forma, não está presente o requisito de tempestividade. 
O artigo 932, inciso III, do NCPC, estabelece que incumbe ao relator:  
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida; 
Nesse sentido é a jurisprudência: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. RECURSO 
DE APELAÇÃO NÃO RECEBIDO POR INTEMPESTIVO. O prazo para a interposição de recurso de 
apelação é de quinze dias (art. 508 do CPC), iniciando o decurso do prazo a partir da data de intimação da 
sentença. Quando se trata de apelo interposto por réu revel, no entanto, é desnecessária a sua intimação, 
iniciando o prazo para a interposição de recurso a partir da publicação da sentença em cartório (Súmula 12 
desta Corte). Apelo dos réus que se mostra intempestivo, pois interposto após o prazo legal de 15 (quinze) 
dias da publicação da sentença em cartório. Precedentes. Decisão confirmada. NEGADO SEGUIMENTO 
AO RECURSO, por decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70067117127, Décima Oitava Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 06/11/2015). (TJ-RS - AI: 
70067117127 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 06/11/2015,  Décima Oitava 
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/11/2015) 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO NÃO 
CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR 
(CONCILIAÇÃO). AUSÊNCIA DA PARTE E DE SEU PATRONO. REGULAR INTIMAÇÃO PARA O ATO 
PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO. PRAZO RECURSAL. EXEGESE DO 
ART. 242, § 1º, DO CPC. RECURSO NEGADO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação 
conta-se a partir da leitura e/ou publicação da sentença em audiência, onde proferida, quando se 
consideram intimadas as partes, que se encontravam regularmente intimadas para o ato judicial (audiência), 
independentemente de seu comparecimento ou não, ante as disposições dos arts. 242, § 1º e 506, I, 
ambos do CPC, sendo indevida posterior publicação da decisão no Diário da Justiça, posto que essa 
publicação não tem mesmo o condão de reabrir o prazo já esgotado. 2. Agravo de Instrumento à que se 
nega provimento. I. Relatório Insurge-se o agravante em face da decisão proferida nos autos de revisional 
de contrato, sob nº 36.659/2009, que declarou a intempestividade do recurso de apelação e 
consequentemente negou-lhe seguimento (fl. 110/113 -TJ). Sustenta que a sentença não foi publicada em 
diário oficial, tampouco foram utilizados outros meios para dar-lhe ciência daquela decisão. Alega que a 
preclusão é valida para o caso do réu não comparecer à audiência de conciliação, todavia, não se pode ter 
o mesmo entendimento em face do autor. Aduz que nada impede que seja proferida sentença na audiência, 
todavia, quando ausente uma das partes, deve ser intimada da sentença posteriormente, em razão de que 
essa não é uma audiência ordinariamente programada para se proferir sentença, e sim para apenas tentar 
a conciliação e saneamento do processo, pedindo o provimento do recurso (fls. 03/10-TJ). Recebido o 
recurso, foi deferido o regular processamento do agravo interposto, não havendo postulação de tutelas 
imediatas (fls. 120/122-TJ), tendo o agravado apresentado resposta (fls. 127/131-TJ), pela negativa de 
provimento ao recurso. Eis, em síntese, o relatório.II. Voto (TJ-PR 8534065 PR 853406-5 (Acórdão), 
Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 16/05/2012,  17ª Câmara Cível, ) 
Desta forma, com fundamento no art. 932, III, CPC, não conheço o presente recurso. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista/RR, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Cavalcanti - Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.837125-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ALDA CELIS RODRIGUES DA SILVA 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista (RR), que reconheceu a ausência do nexo de causalidade entre as lesões e 
o acidente, bem como julgou improcedente o pedido de indenização. 
A apelante alega nulidade da perícia, sob o argumento de que a perita não observou os documentos 
acostados aos autos, que comprovam o nexo causal entre as lesões e o acidente. 
Por isso, pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença e o laudo pericial. 
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença em sua integralidade. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
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V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência, razão pela qual passo a decidir monocraticamente. 
No EP. n. 30, o laudo pericial dispõe não haver lesão decorrente exclusivamente de acidente pessoal com 
veículo automotor de via terrestre. 
A apelante impugnou o laudo pericial (EP. 36), requerendo a nulidade do laudo pericial e a designação de 
nova data para a realização da perícia, sob o argumento de que a perita excedeu os limites da sua 
designação ao fazer um juízo de valor diverso do que está comprovado nos autos. 
O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do live convencimento motivado, que possibilita ao juiz 
apreciar livremente as provas constantes nos autos. Assim, o Juiz não está adstrito à prova que a parte 
entende mais favorável, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos. 
Além disso, o laudo pericial, emitido por perito oficial, detentor de presunção de veracidade, é 
suficientemente claro para que seja aferida a lesão sofrida, moldando-a aos termos da Lei nº 11.945/2009 e 
respectiva tabela.  
Neste sentido: 
AGRAVO. ATIVIDADE ESPECIAL. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. Tendo o perito oficial, 
profissional de confiança do Juízo, elaborado laudo técnico extenso e detalhado, que apresenta a 
fundamentação de todas as respostas aos quesitos apresentados pelas partes e que, de qualquer sorte, 
será analisado no contexto das demais provas trazidas aos autos, revela-se desnecessária a realização de 
nova perícia técnica, por outro profissional. (TRF-4 - Processo AG 50211784820124040000 5021178-
48.2012.404.0000. Orgão Julgador SEXTA TURMA. Relator CELSO KIPPER. Julgamento 24 de Abril de 
2013.  Publicação D.E.26/04/2013.)  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, EM FASE DE 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO 
APRESENTADO PELO PERITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPROCEDENTE. 
AINDA NÃO PROFERIDA A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão do princípio do livre convencimento motivado, o juiz 
é soberano no exame das provas (arts. 131 e 436 do CPC), de sorte que compete a ele determinar a 
realização daquelas que se mostrem necessárias à instrução do processo. (TJ/PR - Agravo de Instrumento 
nº 482.691-1 - Rel. Fernando Wolff Filho - Data Publ.09/08/08). (TJ-PR - AI: 5756474 PR 0575647-4, 
Relator: Lidia Maejima, Data de Julgamento: 27/05/2009, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 164) 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADO ERRO CLÍNICO. 
AUTOR SUBMETIDO A EXAME DE TOMOGRAFIA. NECESSIDADE DE INJEÇÃO DE CONTRASTE. 
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA INJEÇÃO. REAÇÃO ALÉRGICA COM POSTERIOR 
NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO DE DEDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO 
AO LAUDO PERICIAL. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA PERÍCIA. JULGADOR 
DESTINATÁRIO DAS PROVAS, ADEMAIS.  
O juiz, na condição de destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis 
ou protelatórias, que se constituam em atraso na prestação jurisdicional, se os elementos constantes dos 
autos forem suficientes ao seguro julgamento do processo. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE INFORMOU 
QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO FOI ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. Procedimento médico 
realizado de maneira escorreita, assim verificado na prova pericial, não dá ensejo à reparação por danos 
materiais e morais, notadamente se o prejuízo verificado partiu de reação alérgica da própria vítima, da 
qual não se podia antever e não é sinônimo de falha. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  (TJ-SC 
- AC: 20150702784 Jaraguá do Sul 2015.070278-4, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 
Julgamento: 08/03/2016, Terceira Câmara de Direito Civil) 
Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade de nova perícia técnica – Laudo pericial bem 
fundamentado e que basta para o correto desate da lide. Acidente de trabalho – Auxílio acidente – 
Tendinite, tenossinovite (LER), síndrome do túnel do carpo e bursite – Laudo pericial dando conta da 
inexistência de demonstração de incapacidade com os requisitos necessários à concessão do benefício do 
auxílio acidente – Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00349835220118260224 SP 
0034983-52.2011.8.26.0224, Relator: Rogério Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 
15/09/2015, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2015) 
Face ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra. 
Publique-se. Intime-se. 
Boa Vista (RR), em 17 de fevereiro de 2017. 
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Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000068-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. KRISHLENE BRAZ ÁVILA – OAB/RR Nº 305-P  
APELADOS: J. SANTIAGO E CIA LTDA E OUTRO 
ADVOGADO: DR. MAMEDE ABRÃO NETTO – OAB/RR Nº 223-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em 
execução fiscal. 
Alega que para a configuração da prescrição intercorrente é necessário a presença do decurso do tempo e 
a inércia da parte exequente, o que não ocorreu neste caso. 
Pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença, devolvendo o processo ao juízo 
de origem para a sua regular tramitação. 
De acordo com o art. 932, inc. VIII, compete ao relator "exercer outras atribuições estabelecidas no 
regimento interno do tribunal." 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece que: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, razão pela qual passo a decidir 
monocraticamente. 
No caso dos autos, a sentença não fez qualquer menção aos fatos postos pelas partes. Seus fundamentos 
são genéricos, de forma que podem ser utilizados em qualquer demanda semelhante. 
Assim, diante da ausência de qualquer liame entre a fundamentação exposta e o caso julgado, é forçoso 
concluir pela ausência de fundamentação válida e, consequentemente, pela nulidade da sentença. 
A matéria é regulamentada pelo CPC no artigo 489, §1º, inciso III: 
"Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 
que: 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;" 
Embora a matéria seja relativamente nova, considero possível atribuir efeito desobstrutivo à apelação em 
execução fiscal, se a sentença reconheceu a prescrição. 
Isto se justifica porque seria contrário à sistemática e aos propósitos do CPC a mera devolução dos autos 
ao juízo de origem, sem pronunciamento do Tribunal sobre a prescrição. Haveria risco de ser proferida 
nova sentença no mesmo sentido, com nova apelação e evidente atraso na prestação jurisdicional. 
Em casos semelhantes, este tribunal já se manisfestou no mesmo sentido: 
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO – 
MOTIVAÇÃO GENÉRICA E DESVINCULADA DO CASO CONCRETO – NULIDADE DECRETADA DE 
OFÍCIO – CPC, ART. 489, §1º, III – EFEITO DESOBSTRUTIVO – CPC, ART. 1.013, §3º, IV – 
ADMISSIBILIDADE – INÉRCIA DO APELANTE – DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS – CTN, ART. 
174 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Em demandas repetitivas, a sentença, mesmo que padronizada, deve analisar os fatos articulados, as 
provas dos autos e as alegações das partes. 
2. É nula, por falta de fundamentação, a sentença genérica, que invoca motivos que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1º, III). 
3. Atribui-se efeito desobstrutivo à apelação quando a sentença proferida em execução fiscal reconhece a 
prescrição. 
(TJRR – AC 0010.06.127461-8, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 15/09/2016, 
DJe 22/09/2016, p. 10)  
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. 
AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ACERCA DOS DADOS DO PROCESSO. NÃO APRECIAÇÃO DOS 
FATOS E DAS PROVAS. NULIDADE DECRETADA. CASOS JULGADOS EM REGIME DE MUTIRÃO. 
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JULGAMENTO DO MÉRITO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, 
INCISO IV, DO NCPC. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ART. 40, CAPUT, E § 4.º, DA LEF. 
INCONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DO ART. 174, DO 
CTN. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS DA CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS 
INFRUTÍFERAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
(TJRR – AC 0010.01.019198-8, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
15/09/2016, DJe 26/09/2016, p. 21)  
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. 
AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ACERCA DOS DADOS DO PROCESSO. NÃO APRECIAÇÃO DOS 
FATOS E DAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.  
JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, IV, DO NCPC. ART. 
40, CAPUT, E § 4.º, DA LEF. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA POR ESTA CORTE. 
APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADO DO 
DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO TEM O CONDÃO DE 
INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO.  
(TJRR – AC 0010.05.115251-9, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
25/08/2016, DJe 01/09/2016, p. 34)  
Dito isto, aplico o artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC, para analisar a prescrição intercorrente. 
O apelante alega que não há inconstitucionalidade do art. 40, caput, e §4º da LEF, o que impede o 
reconhecimento da prescrição. 
Sobre o tema, esta Corte de Justiça afastou a incidência do art. 40, caput, e §4º da LEF, sob o fundamento 
de que lei ordinária não poderia trazer hipóteses de suspensão ou interrupção de prescrição tributária, em 
observância ao art. 146, III da CF/88, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 556.664 pelo 
Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §4.º DA LEF. OFENSA AO ART.; 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.  
1. Nos termos da regência constitucional, diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a 
disciplinarem matéria reservada à lei complementar, como os institutos da prescrição e da decadência 
tributárias. 
2. Com efeito, o art.go 174 do CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao 
prever que 'a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva' não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do 
art. 40 e §4.º da Lei de Execuções Fiscais. 
3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual modo, a Súmula 314 do 
STJ, que interpreta o referido art.go, corroborando entendimento inconstitucional. Precedente do STF. 
Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 (DJ 18/05/2011). 
4. Inconstitucionalidade reconhecida. 
(Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação Cível n.º 0010.01.009220-2 - Tribunal Pleno, Rel. Juiz 
Convocado Euclydes Calil Filho, j. 12/12/2012, DJe 4936, de 19/12/2012). 
Também foi reconhecida a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário nº 636.562, que 
atualmente aguarda julgamento, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 
Resta, portanto, afastada a incidência do artigo 40, §4º, da LEF, no presente caso. 
Assim, a prescrição intercorrente será analisada de acordo com o disposto no artigo 174, do CTN. 
Ocorre a prescrição em matéria tributária com o decurso de 5 (cinco) anos, contados da data da sua 
constituição definitiva, interrompendo-se, dentre outras causas, por qualquer ato inequívoco, ainda que 
extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. A partir desse momento, o prazo se 
reinicia (prescrição intercorrente), conforme dispõe o artigo 146, III da CF/88, e artigo 174, caput e 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 
Trago os seguintes precedentes: 
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - OFENSA AO ART. 40, 
§ 4.º DA LEF - INEXISTÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO - CÔMPUTO 
DO PRAZO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.  
(TJRR - AgReg 0000.15.001188-0, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Única, julg.: 15/09/2015, DJe 
14/10/2015, p. 11) 
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APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO 
ART. 174 DO CTN - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 4.º, DA LEF - AFASTADA - 
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO DESTA CORTE - CÔMPUTO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL FEITO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN - DECISÃO MANTIDA - APELO 
DESPROVIDO. 
TJRR - AC 0000.15.000168-3, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 03/03/2015, DJe 
17/03/2015, p. 09) 
A citação do devedor ocorreu em 28/04/09.  
Em 25/11/15, E.P. 05, o MM. Juiz prolatou a sentença reconhecendo a incidência da prescrição 
intercorrente. 
Ocorre que, desde a citação do devedor (28/04/09) até a prolação da sentença (25/11/15), o exequente não 
obteve êxito para satisfazer o débito, transcorrendo o prazo prescrional de cinco anos. 
Face ao exposto, com fundamento nos artigos 932, IV, e 926, ambos do CPC, e no artigo 90, VI, do 
RITJ/RR, anulo a sentença e, no mérito, nego provimento ao recurso. 
Publique-se. 
Intime-se. 
Boa Vista (RR), em 03 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti  
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.809711-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: DELCILIO ANDRADE DA SILVA 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista (RR), que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização, para 
condenar a apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 
bem como o pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10%, sob o valor da 
condenação. 
O apelante, em suas razões, sustenta a falta de interesse de agir do apelado. 
Assim, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, e ser julgada 
improcedente a ação. 
Em contrarrazões, o apelado pede a manutenção da sentença na íntegra. 
De acordo com o art. 932, inc. VIII, compete ao relator "exercer outras atribuições estabelecidas no 
regimento interno do tribunal." 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece que: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, razão pela qual passo a decidir 
monocraticamente. 
Com efeito, é entendimento pacífico nos tribunais que o pagamento de indenização do seguro DPVAT seja 
efetuado proporcionalmente ao grau da lesão sofrida pela vítima, conforme determina a Súmula n. 474 do 
Superior Tribunal de Justiça; 
Assim, em relação ao cálculo, o grau da lesão deverá ser aferido com base na tabela disposta no art. 3º, § 
1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74. 
O percentual a que se chega em decorrência da lesão é de 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais), perfazendo um valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Em seguida, reduz-
se o percentual disposto no laudo (E.P. 35.1), restando devido ao apelante a importância de R$ 7.087,50 
(sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 
Face ao exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença na íntegra. 
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Boa Vista, 17 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.804947-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ELIZANGELA NASCIMENTO MONTEIRO 
ADVOGADO: DR. ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO – OAB/RR Nº 510-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista (RR), que julgou improcedente o pedido de indenização do apelante, após 
ter constatado, de acordo com o laudo pericial, a inexistência de sequelas da lesão sofrida, não restando 
configurada a invalidez permanente total ou parcial. 
O apelante alega nulidade da perícia, sob o argumento de que a perita não respondeu aos quesitos 
formulados na peça inicial, configurando cerceamento de defesa. 
Por isso, pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença e determinar nova perícia 
médica com a devida quantificação do grau da lesão sofrida. 
Em contrarrazões, a apelada pede a manutenção da sentença em sua integralidade. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência, razão pela qual passo a decidir monocraticamente. 
No EP. 28, o laudo pericial confirma que houve lesão originada exclusivamente de acidente pessoal com 
veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que atualmente não há disfunções presentes no 
patrimônio físico da vítima, não restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. 
O apelante impugnou o laudo pericial (EP. 34) requerendo a sua nulidade, sob o argumento de que a 
perícia não observou o arcabouço probatório existente nos autos, bem como não respondeu aos quesitos 
formulados na inicial. 
O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do live convencimento motivado, que possibilita ao juiz 
apreciar livremente as provas constantes nos autos. Assim, o Juiz não está adstrito à prova que a parte 
entende mais favorável, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos. 
Além disso, o laudo pericial, emitido por perito oficial, detentor de presunção de veracidade, é 
suficientemente claro para que seja aferida a lesão sofrida, moldando-a aos termos da Lei nº 11.945/2009 e 
respectiva tabela.  
Neste sentido: 
AGRAVO. ATIVIDADE ESPECIAL. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. Tendo o perito oficial, 
profissional de confiança do Juízo, elaborado laudo técnico extenso e detalhado, que apresenta a 
fundamentação de todas as respostas aos quesitos apresentados pelas partes e que, de qualquer sorte, 
será analisado no contexto das demais provas trazidas aos autos, revela-se desnecessária a realização de 
nova perícia técnica, por outro profissional. (TRF-4 - Processo AG 50211784820124040000 5021178-
48.2012.404.0000. Orgão Julgador SEXTA TURMA. Relator CELSO KIPPER. Julgamento 24 de Abril de 
2013.  Publicação D.E.26/04/2013.)  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, EM FASE DE 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO 
APRESENTADO PELO PERITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPROCEDENTE. 
AINDA NÃO PROFERIDA A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão do princípio do livre convencimento motivado, o juiz 
é soberano no exame das provas (arts. 131 e 436 do CPC), de sorte que compete a ele determinar a 
realização daquelas que se mostrem necessárias à instrução do processo. (TJ/PR - Agravo de Instrumento 
nº 482.691-1 - Rel. Fernando Wolff Filho - Data Publ.09/08/08). (TJ-PR - AI: 5756474 PR 0575647-4, 
Relator: Lidia Maejima, Data de Julgamento: 27/05/2009, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 164) 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADO ERRO CLÍNICO. 
AUTOR SUBMETIDO A EXAME DE TOMOGRAFIA. NECESSIDADE DE INJEÇÃO DE CONTRASTE. 
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA INJEÇÃO. REAÇÃO ALÉRGICA COM POSTERIOR 
NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO DE DEDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO 
AO LAUDO PERICIAL. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA PERÍCIA. JULGADOR 
DESTINATÁRIO DAS PROVAS, ADEMAIS.  
O juiz, na condição de destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis 
ou protelatórias, que se constituam em atraso na prestação jurisdicional, se os elementos constantes dos 
autos forem suficientes ao seguro julgamento do processo. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE INFORMOU 
QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO FOI ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. Procedimento médico 
realizado de maneira escorreita, assim verificado na prova pericial, não dá ensejo à reparação por danos 
materiais e morais, notadamente se o prejuízo verificado partiu de reação alérgica da própria vítima, da 
qual não se podia antever e não é sinônimo de falha. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  (TJ-SC 
- AC: 20150702784 Jaraguá do Sul 2015.070278-4, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 
Julgamento: 08/03/2016, Terceira Câmara de Direito Civil) 
Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade de nova perícia técnica – Laudo pericial bem 
fundamentado e que basta para o correto desate da lide. Acidente de trabalho – Auxílio acidente – 
Tendinite, tenossinovite (LER), síndrome do túnel do carpo e bursite – Laudo pericial dando conta da 
inexistência de demonstração de incapacidade com os requisitos necessários à concessão do benefício do 
auxílio acidente – Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00349835220118260224 SP 
0034983-52.2011.8.26.0224, Relator: Rogério Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 
15/09/2015, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2015) 
Face ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra. 
Publique-se. Intime-se. 
Boa Vista (RR), em 16 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000535-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: FELIPE FERREIRA SILVA 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista (RR), que julgou improcedente o pedido de indenização do apelante, após 
ter constatado, de acordo com o laudo pericial, a inexistência de sequelas da lesão sofrida, não restando 
configurada a invalidez permanente total ou parcial. 
O apelante alega nulidade da perícia, sob o argumento de que a perita não observou os documentos 
acostados nos autos que comprovam o nexo causal entre as lesões e o acidente. 
Por isso, pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença e o laudo pericial. 
Em contrarrazões, a apelada pede a manutenção da sentença em sua integralidade. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência, razão pela qual passo a decidir monocraticamente. 
No EP. 58, o laudo pericial confirma que houve lesão originada exclusivamente de acidente pessoal com 
veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que atualmente não há disfunções presentes no 
patrimônio físico da vítima, haja vista a ocorrência de cura sem sequelas da lesão sofrida, não restando 
configurada a invalidez permanente total ou parcial. 
O apelante impugnou o laudo pericial (EP. 64) requerendo a sua nulidade, sob o argumento de que a 
perícia não observou o arcabouço probatório existente nos autos, sendo eles: o relatório de atendimento no 
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Hospital Geral de Roraima e o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Acidente de Trânsito, bem 
como o processo administrativo da própria Seguradora. 
O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do live convencimento motivado, que possibilita ao juiz 
apreciar livremente as provas constantes nos autos. Assim, o Juiz não está adstrito à prova que a parte 
entende mais favorável, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos. 
Além disso, o laudo pericial, emitido por perito oficial, detentor de presunção de veracidade, é 
suficientemente claro para que seja aferida a lesão sofrida, moldando-a aos termos da Lei nº 11.945 
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/231840/lei-11945-09>/2009 e respectiva tabela.  
Neste sentido: 
AGRAVO. ATIVIDADE ESPECIAL. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. Tendo o perito oficial, 
profissional de confiança do Juízo, elaborado laudo técnico extenso e detalhado, que apresenta a 
fundamentação de todas as respostas aos quesitos apresentados pelas partes e que, de qualquer sorte, 
será analisado no contexto das demais provas trazidas aos autos, revela-se desnecessária a realização de 
nova perícia técnica, por outro profissional. (TRF-4 - Processo AG 50211784820124040000 5021178-
48.2012.404.0000. Orgão Julgador SEXTA TURMA. Relator CELSO KIPPER. Julgamento 24 de Abril de 
2013.  Publicação D.E.26/04/2013.)  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, EM FASE DE 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO 
APRESENTADO PELO PERITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPROCEDENTE. 
AINDA NÃO PROFERIDA A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão do princípio do livre convencimento motivado, o juiz 
é soberano no exame das provas (arts. 131 e 436 do CPC), de sorte que compete a ele determinar a 
realização daquelas que se mostrem necessárias à instrução do processo. (TJ/PR - Agravo de Instrumento 
nº 482.691-1 - Rel. Fernando Wolff Filho - Data Publ.09/08/08). (TJ-PR - AI: 5756474 PR 0575647-4, 
Relator: Lidia Maejima, Data de Julgamento: 27/05/2009, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 164) 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADO ERRO CLÍNICO. 
AUTOR SUBMETIDO A EXAME DE TOMOGRAFIA. NECESSIDADE DE INJEÇÃO DE CONTRASTE. 
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA INJEÇÃO. REAÇÃO ALÉRGICA COM POSTERIOR 
NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO DE DEDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO 
AO LAUDO PERICIAL. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA PERÍCIA. JULGADOR 
DESTINATÁRIO DAS PROVAS, ADEMAIS.  
O juiz, na condição de destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis 
ou protelatórias, que se constituam em atraso na prestação jurisdicional, se os elementos constantes dos 
autos forem suficientes ao seguro julgamento do processo. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE INFORMOU 
QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO FOI ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. Procedimento médico 
realizado de maneira escorreita, assim verificado na prova pericial, não dá ensejo à reparação por danos 
materiais e morais, notadamente se o prejuízo verificado partiu de reação alérgica da própria vítima, da 
qual não se podia antever e não é sinônimo de falha. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  (TJ-SC 
- AC: 20150702784 Jaraguá do Sul 2015.070278-4, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 
Julgamento: 08/03/2016, Terceira Câmara de Direito Civil) 
Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade de nova perícia técnica – Laudo pericial bem 
fundamentado e que basta para o correto desate da lide. Acidente de trabalho – Auxílio acidente – 
Tendinite, tenossinovite (LER), síndrome do túnel do carpo e bursite – Laudo pericial dando conta da 
inexistência de demonstração de incapacidade com os requisitos necessários à concessão do benefício do 
auxílio acidente – Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00349835220118260224 SP 
0034983-52.2011.8.26.0224, Relator: Rogério Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 
15/09/2015, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2015) 
Face ao exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra. 
Publique-se. Intime-se. 
Boa Vista (RR), em 16 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000602-7 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA – OAB/RR Nº 481 
PACIENTE: MAYDERSON AUGUSTO DE CASTRO TELES 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
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RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
A liminar, em sede de habeas corpus, é medida cautelar excepcional. 
Não me convencem, em princípio, os argumentos da impetração, pois a decisão que decretou a prisão 
preventiva (fls. 92/97), e a que indeferiu o pedido de sua revogação (fls. 107/109), demonstram 
satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, sendo irrelevantes eventuais condições pessoais 
favoráveis do acusado (STJ, RHC 73.953/MG, 5.ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/10/2016, DJe 
03/11/2016).  
Ademais, há muito se firmou o entendimento de que as prisões cautelares não violam o princípio da 
presunção de inocência. 
ISTO POSTO, ausente o fumus boni juris, indefiro o pedido de liminar. 
Oficie-se ao MM. Juiz de Direito da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas, para que preste 
informações no prazo de 05 (cinco) dias. 
Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA - Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000615-9 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: EDNALDO GOMES VIDAL – OAB/RR Nº 155-B 
PACIENTE: WILLIAMS SODRÉ DE PAULA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
A liminar, em sede de habeas corpus, é medida cautelar excepcional. 
Não me convencem, em princípio, os argumentos da impetração. 
Primeiro, porque a inicial não veio instruída com cópia do pedido de prisão temporária feito pelo Delegado 
de Polícia, e nem da decisão que, supostamente, negou ao paciente o direito de petição, peças essenciais 
à compreensão da controvérsia. 
Segundo, porque, apesar de o Delegado ter representado pela prisão temporária do paciente em 
23/08/2016, conforme print constante da inicial (fl. 05), não houve, até o momento, um pronunciamento 
judicial sobre a matéria, conforme reconhece o próprio impetrante (fl. 08), sendo descabido, a priori, o 
manejo do presente remédio heróico, já que não se vislumbra ameaça ilegal ou arbitrária ao direito de ir e 
vir do investigado, sendo certo que o mero receio ou o temor vago, infundado e presumido, não é hábil para 
ensejar a impetração de habeas corpus preventivo (TJMG, HC n.º 10000110406469000, 7.ª C. Crim., Rel. 
Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 28/07/2011, DJ 19/08/2011). 
Neste ponto, entendo ser impossível vedar que o Juízo a quo aprecie a existência ou não dos requisitos 
exigidos pela Lei n.º 7.960/89 para a decretação da prisão temporária, pois a antecipação dessa análise, 
pelo Tribunal, acarretaria verdadeira e indevida supressão de instância (nesse sentido, mutatis mutandis: 
TJMG, HC n.º 10000160009767000, 4.ª C. Crim., Rel. Des. Herbert Carneiro, j. 09/03/2016, DJ 16/03/2016.) 
ISTO POSTO, ausente o fumus boni juris, indefiro o pedido de liminar. 
Oficie-se ao MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, para que preste 
informações no prazo de 05 (cinco) dias. 
Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000627-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CELSO ROBERTO BONFIM DOS SANTOS  
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
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RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista (RR), nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0804281-
27.2017.823.0010, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, determinando ao Estado 
de Roraima que, dentro do prazo de 10 dias, providencie o Tratamento Fora de Domicílio da Sra. 
FERNANDA DO VALE SOARES, neste Estado ou em outro Estado da Federação, sob pena de multa diária 
de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, limitado a 30 dias. 
Em suas razões recursais, o Estado de Roraima aduziu que nunca apresentou resistência ao pedido da 
Autora, uma vez que já reconheceu a necessidade de atender a paciente.  
Afirmou, ainda, que a multa diária deve ser excluída, uma vez que não há omissão do Estado em prestar o 
procedimento solicitado. 
Assevera que a demanda da paciente é procedimento complexo, de modo que ela necessita entrar na fila 
para atendimento, por meio de um cadastro nacional, razão pela qual o prazo de 10 dias para cumprir a 
decisão judicial mostra-se exíguo. 
Pugnou o Agravante pela reforma da decisão, a fim de abolir a multa ou ao menos sua redução ante a 
ausência de resistência ao cumprimento da ordem judicial. 
É o sucinto relato. DECIDO.  
Recebo o presente Agravo e defiro o seu processamento, eis que tempestivo e presentes os demais 
requisitos de admissibilidade. 
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído 
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o Relator, no prazo de 5 (cinco) 
dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, 
a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 
Com efeito, a teor do disposto no artigo 995, parágrafo único, do NCPC, a eficácia da decisão recorrida 
poderá ser suspensa por decisão do Relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano 
grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, os 
tradicionais requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora.  
Deste modo, o Agravante deverá expor, com clareza, o fundado receio de dano imediato e irreversível, ou 
seja, o perigo da demora do processo consubstanciado na demonstração de fatos concretos, e não em 
situação subjetiva de temor, que poderão ocorrer enquanto se aguarda a prestação jurisdicional se 
completar. 
No caso em análise, em sede de cognição sumária, não vislumbro, por ora, a relevância da fundamentação, 
na medida em que a parte Agravante não juntou prova documental bastante a comprovar suas alegações, 
de forma que deve preponderar o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos à 
vida e à saúde. 
Isso porque, o não atendimento das providências que são objeto da lide primária poderá causar prejuízo 
irreversível à saúde da pessoa favorecida com a tutela originária, bem maior assegurado pela nossa 
Constituição (vide art. 6º, "caput", da CF/88). 
Assim sendo, a concessão do efeito suspensivo ora pretendido gera o "periculum in mora" inverso. 
Nesse ínterim, uma vez ausentes os requisitos legais para concessão do pedido liminar, resta indeferir o 
pleito de atribuição do efeito suspensivo formulado no presente agravo.  
Diante do exposto, recebo o agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito 
suspensivo ao presente recurso, sem prejuízo de mais detida análise quando do julgamento do mérito do 
agravo. 
Retifique-se o cadastro do presente feito, uma vez que a parte Agravada é o Ministério Público de Roraima. 
Após, intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. 
Por fim, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça.  
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 23 de fevereiro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000555-7 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: DEOLINDO VIVIAN E OUTRA 
ADVOGADOS: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO E OUTROS – OAB/RR Nº 264 
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AGRAVADA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA - AFERR 
ADVOGADO: DR. RONILDO RAULINO DA SILVA – OAB/RR Nº 555 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida no processo n° 0836721-
81.2014.8.23.0010, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade. 
O agravante afirma, em síntese, que a ação de execução está baseada em título extrajudicial prescrito. 
Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para declarar nulo o título de 
crédito rural que embasa a ação, em decorrência da prescrição intercorrente. 
Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos recursos estão previstos no art. 995, parágrafo 
único, do CPC: 
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em 
sentido diverso. 
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata 
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar 
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 
Neste caso, a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, uma vez que 
o artigo 60, do Decreto-Lei 167/67, e o artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra, estabelecem como prazo 
prescricional para a cédula de crédito rural pignoratícia o prazo de 3 (três) anos, a contar da data do seu 
vencimento. 
Neste caso, o título de crédito extrajudicial executado pela agravada venceu no dia 18/12/2011, sendo a 
ação de execução proposta no dia 23/11/2014, ou seja, antes do prazo prescricional. 
Por isso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 
Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
Publique-se. Intimem-se. 
Defiro o pedido de justiça gratuita. 
Boa Vista - RR, 16 de fevereiro de 2016. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.700347-0 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: O MUNICIPIO DE BOA VISTA E OUTROS 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GUTEMBERG DANTAS LICARIÃO – OAB/RR Nº 187-B 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Trata-se de embargos declaratórios, apresentados pelo Município de Boa Vista, contra decisão 
monocrática que deu provimento recurso de apelo, desconstituindo a sentença. 
Afirma o embargante, em síntese, que o julgado padeceria de omissão, porquanto não estaria 
suficientemente  fundamentado, pugnando pelo conhecimento e provimento dos declaratórios, inclusive 
para fins de prequestionamento. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Razões não acompanham o embargante. 
A análise da decisão embargada revela que foram analisadas as questões centrais alçadas a debate, 
observando-se os elementos documentais constantes no caderno processual. 
Logo, restando devidamente motivado o julgado, ausentes quaisquer vícios e dirigindo-se a pretensão do 
embargante não à sua integração, mas verdadeiramente à reforma do decisum, não se cogita dos 
declaratórios: 
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO E OBSCURIDADE - 
INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO." (TJRR, 
EDecAC 0010.15.804619-2, Câmara Cível, Relator: Des. Cristóvão Suter - p.: 15/12/2016) 
"(...) EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE 
INFRINGENTE. (...) 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, 
o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra 
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adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Restou claro no acórdão 
embargado que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação baseada 
exclusivamente em normas infraconstitucionais. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados, com 
determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos." (STF, ARE 915904 AgR-ED, Primeira 
Turma, Relator:  Min. Roberto Barroso - p.: 10/02/2017)  
Na verdade, ausentes quaisquer vícios no julgado, não se cogita dos declaratórios, sequer para fins de 
prequestionamento: 
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -  AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 
ERRO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Deixando o 
embargante de comprovar a existência de vícios no julgado, não se cogita dos declaratórios, inclusive para 
fins de prequestionamento." (TJRR,  EDecMS 0000.16.000554-2, Tribunal Pleno, Relator: Des. Cristóvão 
Suter - p.: 15/12/2016) 
Posto isto, rejeito os declaratórios. 
Boa Vista, 2 de março de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000616-7 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GUTEMBERG DANTAS LICARIÃO – OAB/RR Nº 187-B 
AGRAVADA: EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
ADVOGADO: DR. JEFFERSON TADEU DA SILVA FORTE JÚNIOR – OAB/RR Nº 604-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, apresentado pelo Município 
de Boa Vista, contra decisão oriunda da 1.ª Vara de Fazenda Pública, que suspendeu a Concorrência n.º 
14/2016 referente à contratação de empresa declarada vencedora em processo licitatório. 
Aduz a fazenda pública municipal, em síntese, que o possível atraso na conclusão da licitação traria 
enormes prejuízos à municipalidade, pugnando pela desconstituição do decisum, inclusive liminarmente. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica a concessão da tutela de urgência. 
Não restam demonstrados, ao menos nesta oportunidade, os requisitos concernentes à relevância da 
fundamentação e perigo de dano irreparável, tornando impossível a concessão da medida inaudita altera 
pars: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE. 
AUSÊNCIA. Diante das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente porque não se vislumbram presentes o fumus boni 
iuris e o periculum in mora aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. O provimento liminar é 
admitido nos casos em que a relevância da fundamentação é manifesta, além de a urgência tornar o fato 
inadiável, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, não podendo, pois, aguardar o 
julgamento colegiado do recurso. Recurso desprovido." (TJDFT, 20150020242567 AGI, Sexta Turma Cível, 
Rel.: Hector Valverde Santanna - p.: 01/12/2015) 
III - Posto isto, indefiro a medida liminar. 
Comunique-se ao reitor singular os termos desta decisão, dispensadas as informações. 
Intime-se a agravada para contrarrazões. 
Após, abra-se vista ao ilustre representante Ministerial. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000.17.000443-6 - BOA VISTA/RR 
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BOA VISTA 
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
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Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo de Direito do 2º Juizado Especial Cível 
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível nos autos da ação anulatória cumulada 
com danos materiais e morais, a qual declinou da competência em razão da ausência de complexidade da 
matéria. 
De acordo com o art. 932, VIII, do CPC, compete ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no 
regimento interno do tribunal. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
VII – decidir de plano o conflito de competência nos casos previstos no art. 171 deste regimento;  
Art. 171. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: 
I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. 
III – jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.  
Esta Corte já firmou entendimento sobre o tema, razão pela qual dispenso as informações e decido 
monocraticamente. 
O objeto da ação consiste em indenização por danos materiais e morais, tendo sido atribuído à causa o 
valor de R$ 2.499,89 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). 
De acordo com o art. 98 da Constituição Federal, os juizados especiais têm competência para tratar de 
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo.  
A Lei nº 9.099/95 estabelece a competência dos juizados especiais cíveis da seguinte forma: 
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 
cíveis de menor complexidade, assim consideradas: 
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 
II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 
III - a ação de despejo para uso próprio; 
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. 
A Lei nº 112/1995, que dispõe sobre o sistema de juizados especiais em âmbito estadual, dispõe:  
Art. 6º - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, além da competência prevista na Lei Federal nº 9.099/95, 
deverão conciliar. 
I - ação de despejo para uso de descendente ou ascendente, falta de pagamento e denúncia vazia; 
II - ação decorrente do Código do Consumidor, que verse sobre matéria cível; 
III - ação revisional de aluguel de imóvel residencial. 
Conforme o Enunciado 1 do FONAJE, o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo 
para o autor: 
ENUNCIADO 1 – O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor. 
Assim, é facultada ao autor a opção pelo processamento do feito perante a justiça comum. No entanto, 
essa opção importará em renúncia ao crédito excedente. 
É o que se depreende do § 3º, do art. 3º, da Lei nº 9.099/95: 
§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 
estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. 
A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se nesse sentido: 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 3ª VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA 
RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO 
PROPOSTA PERANTE VARA CÍVEL GENÉRICA. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA 
DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZADO ESPECIAL 
ESTADUAL. SÚMULA Nº 33 DO STJ. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR 
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO 
(TJRR – CC 0000.16.000970-0, Rel. Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 18/10/2016, 
DJe 25/10/2016, p. 19)  
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA RESIDUAL E 1º JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA PERANTE VARA CÍVEL 
GENÉRICA. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 
COMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. SÚMULA Nº 33 DO STJ. 
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 
(TJRR – CC 0000.16.001161-5, Rel. Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 13/10/2016, 
DJe 25/10/2016, p. 20)  
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO PROPOSTA EM VARA CÍVEL 
GENÉRICA. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA 
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DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA PROCEDENTE. 
1. O ajuizamento das ações previstas na lei 9.099 /95 perante os juizados especiais é uma faculdade da 
parte, que pode optar entre propor a ação perante o juizado ou junto à justiça comum. 
2. tratando-se de competência relativa, incabível sua declinação de ofício, em atenção ao que alude o art. 
337, § 5º, do NCPC, bem como ao que dispõe a Súmula n.º 33 do Egrégio STJ. 
3. Conflito negativo procedente. 
(TJRR – CC 0000.16.000973-4, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
18/08/2016, DJe 23/08/2016, p. 28)  
No mesmo sentido, as decisões proferidas nos Conflitos de Competência nº 0000.16.001289-4 e nº 
000.16.000971-8. 
Destaco que nesta data as Câmaras Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovaram a Súmula n. 01/2017, 
cujo teor é o seguinte: 
"A competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, presentes os requisitos legais, por opção do autor." 
Dessa forma, verifica-se que cabe ao autor a opção pelo processamento de sua ação conforme o Código 
de Processo Civil ou a Lei nº 9.099/95. 
No caso em análise, o autor endereçou a exordial para a justiça comum, manifestando sua opção. Assim, 
considerando que o ajuizamento da ação perante o juizado especial é uma opção do demandante, e não 
uma imposição legal, deve ser mantida a competência da justiça comum estadual para o julgamento do 
feito.  
Face ao exposto, julgo procedente o conflito, e declaro competente o suscitado para o julgamento do 
processo nº 0814944-69.2016.8.23.0010. 
Boa Vista - RR, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000238-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LUIZ EDUARDO CARNEIRO DOS SANTOS 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0809996-21.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora não confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Destarte, ante a ausência de 
comprovação da suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito 
autoral." 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que o laudo pericial é nulo ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Instado a se manifestar nos termos do art. 178, II, do NCPC, o Ministério Público em 2º grau opinou pela 
confirmação da sentença combatida. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presentes os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
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Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 68 e não se insurgiu 
naquele momento. Também, apesar de devidamente intimada (EP 81), não impugnou o laudo. 
Justo por isso se afirma que ocorreu a preclusão temporal sobre a matéria. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA NÃO REALIZADA OPORTUNAMENTE. 
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJRR - AC 0010.16.801896-7, Rel. Des. ELAINE CRISTINA 
BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 10/11/2016, DJe 07/12/2016, p. 37). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (TJRR - AC 
0010.15.827502-3, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 19/07/2016). Grifo nosso.  
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.  
1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente técnico da parte, dissociado de outros 
elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente para infirmar o laudo 
elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das partes encontra-se apto 
a laborar de forma absolutamente imparcial.  
2. Recurso conhecido, mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva - p.: 26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO NÃO 
APRESENTADA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA PRECLUSA, NOS TERMOS DO ART. 278 DO NCPC. 
EVENTUAL NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ARGUIDA 
PRELIMINARMENTE NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJRR - AC 0010.15.833892-0, Rel. Juiz(a) Conv. 
MARIA APARECIDA CURY, Câmara Cível, julg.: 22/09/2016, DJe 26/09/2016, p. 49). Grifo nosso.  
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao 
recurso, nos termos do inciso V do art. 90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000601-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ROMEU DA SILVA ALCÂNTARA 
ADVOGADO: DR. JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS – OAB/RR Nº 1105 
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido liminar, apresentado por Romeu da Silva 
Alcântara, contra decisão oriunda da 3.ª Vara Cível, que após oportunizar ao agravante a comprovação da 
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situação financeira e observar o transcurso in albis do respectivo prazo, indeferiu o pedido de gratuidade da 
justiça. 
Afirma o recorrente que faria jus à concessão do benefício, porquanto preencheria os requisitos legais, 
pugnando pela reforma do decisum, inclusive liminarmente. 
É o breve relato.  
Passo a decidir. 
II - Não se justifica o pleito recursal. 
Da análise dos autos, constata-se que a decisão proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante deste Colegiado e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, autorizando o 
julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado 
com o art. 90, inciso V, e § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Consoante se asseverou, nada obstante devidamente intimado, deixou o agravante de comprovar a 
alegada hipossuficiência financeira, impondo-se, pois, o desprovimento da irresignação: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 
PRESUNÇÃO RELATIVA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JULGADOR - RECURSO 
DESPROVIDO. 1. "A  jurisprudência  firmada  no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que  o  
benefício  da  assistência  judiciária  pode  ser indeferido  quando o magistrado se convencer, com base 
nos elementos acostados   aos   autos,   de  que  não  se  trata  de  hipótese  de miserabilidade jurídica." 
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo - p.: 17/03/2016). 2. 
Não demonstrada a necessidade do benefício, justifica-se a decisão que indefere a assistência judiciária 
gratuita. 3. Votação unânime." (TJRR - AgInst 0000.16.000013-3, Rel. Des. Cristóvão Suter, Câmara Cível, 
julg.: 02/06/2016, DJe 10/06/2016, p. 12) 
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 
DECLARAÇÃO   DE   POBREZA.  PRESUNÇÃO  RELATIVA.  PREENCHIMENTO  DOS REQUISITOS. 
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.  A  jurisprudência  desta  Corte orienta que 
pode o juízo, embora haja  declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de  concessão  
dos  benefícios  da gratuidade de justiça, investigar sobre  a  real  situação  financeira  do  requerente,  haja  
vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2.  O acórdão recorrido baseou-se na 
interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A 
apreciação  dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se 
nega provimento." (STJ, AgInt no AREsp 889.259/SP, Quarta Turma, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti - 
p.:  21/10/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC e art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 2 de março de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001868-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ASSIS E BORGES LTDA 
ADVOGADO: DR. ALLAN KARDEC LOPES MENDONÇA – OAB/RR Nº 1503 
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO 
ADVOGADOS: DR. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI E OUTROS – OAB/RO Nº 5546 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento, apresentado por Assis e Borges LTDA, contra decisão 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível, que revogou a incidência de multa. 
Aduz a agravante que o decisum guerreado não traduziria o melhor direito, causando-lhe dano de difícil 
reparação, porquanto seria iminente o lançamento de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 
circunstância que renderia ensejo à revisão da decisão agravada, inclusive para majorar as astreintes. 
Ausentes os requisitos legais, restou indeferida a medida liminar (fls. 24). 
Regularmente intimado, apresentou o agravado suas contrarrazões (fls. 28/41), pretendendo, em síntese, a 
manutenção do decisum. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a decisão proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento monocrático 
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do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno deste Tribunal. 
Nos termos da doutrinária e jurisprudência pátrias, sobre a análise judicial dos critérios determinantes da 
multa não incide a preclusão: 
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 'ASTREINTE'. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MULTA 
DIÁRIA. 1. "A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao magistrado é facultado 
impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua 
revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami 
Uyeda, Terceira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 15/12/2011) 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO". (STJ, AgRg no REsp 1191081/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino - p.: 20/08/2012) 
Não se pode perder de vista que as astreintes não possuem caráter punitivo, tendo a função precípua de 
conferir efetividade às decisões judiciais, devendo ser aplicadas com parcimônia, em face de seu caráter 
excepcional. 
No caso alçado a debate, constando da decisão atacada a proibição aos órgãos de proteção ao crédito de 
inscrição do nome da agravante no rol de maus pagadores, tem-se como claro que decidiu com acerto o 
Juiz singular ao rever a fixação da multa. 
Outrossim, deixando a agravante de comprovar que o agravado teria descumprido a liminar deferida, não 
se cogita de alteração da decisão guerreada. 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 2 de março de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000480-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JAIME DOS SANTOS 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0832104-44.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que atualmente 
não há disfunções presentes no patrimônio físico da vítima, haja vista a ocorrência de cura sem sequelas 
da lesão sofrida, não restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. No tocante à 
impugnação da parte autora a respeito do laudo pericial é sabido que o juizo pode decidir livremente de 
acordo com as provas constantes dos autos (art. 371 CPC). Destarte, ante a ausência de comprovação da 
suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito autoral." 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que impugnou o laudo pericial ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
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Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 41 e não se insurgiu 
naquele momento. Quando instado a se manifestar acerca do laudo, cingiu-se a requerer a sua nulidade, 
alegando que deveriam ser observadas as provas trazidas na inicial. 
Justo por isso afirmar que ocorreu a preclusão temporal sobre a nomeação da perita e, acerca do laudo, foi 
observado o livre convencimento motivado do Magistrado, que não está obrigado a acolher as provas e 
alegações firmadas pela parte. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.15.827912-4 
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
APELADA: ÍNDIA LUCIANO DA SILVA 
RELATOR: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
DECISÃO 
Trata- se de Apelação Cível interposta, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), na ação de cobrança nº 0827912-
68.2015.8.23.0010, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Requerida ao 
pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção 
monetária a partir do evento danoso (data do acidente). 
Em suas razoes recursais, a Apelante alega, em síntese, que a Apelada não logrou êxito em comprovar a 
existência do nexo de causalidade entre a lesão alegada e o acidente de trânsito narrado na inicial. 
Assevera, ainda, que, no parecer do assistente técnico, foram apontadas divergências quanto à graduação 
da lesão apontada pelo perito judicial. 
Ressalta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do Código de 
Processo Civil, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 
Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente 
improcedente o pedido inicial ao que tange a debilidade do Membro Inferior Esquerdo, em razão da 
evidente ausência de nexo de causalidade, haja vista que os documentos juntados não comprovam que as 
lesões sofridas decorreram de acidente de trânsito. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. Decido 
Presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço do Recurso 
De acordo com o art. 932 do NCPC, compete ao Relator, dentre outras atividades, exercer as atribuições 
estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal, estando tais atribuições previstas no artigo 90 do RI desta 
corte. Vejamos:  
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V - negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI - dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
Como o presente recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, passo a decidi-lo 
monocraticamente. 
Após análise dos autos e das razões expendidas pela Apelante, tenho que o recurso não merece 
provimento. Ao analisar detidamente os Autos, verifica-se que a petição inicial encontra-se instruída com o 
boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico que, somados às conclusões do laudo pericial, são 
suficientes à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos.  
A simples divergência entre o laudo apresentado entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico da 
parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente 
para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das 
partes, encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUTORA COM 39 
ANOS DE IDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO INSS. DATA DA 
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POSTAGEM VIA CORREIOS.. PRECEDENTES. (…) 5. Havendo divergência entre o laudo do perito 
judicial e do assistente técnico da parte, vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo razoável 
privilegiar o primeiro, pois é elaborado por profissional em posição eqüidistante das partes, com confiança 
do juízo, ademais elaborado com atenção ao contraditório e a ampla defesa. (AC 0013124-
55.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 
DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 p.953 de 22/09/2015).(…) (AC 0043223-66.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ 
FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.814 de 28/01/2016) (sem grifos no 
original) 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 42, DA LEI 8.213/91). AUSÊNCIA DE NEXO 
CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE PRATICADA PELO DEMANDANTE E A DOENÇA DE FUNDO 
PSIQUIÁTRICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL E OS RELATÓRIOS MÉDICOS 
PARTICULARES. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o laudo pericial do Juízo conclusivo no sentido de que não há 
comprovação de que o estado depressivo e ansioso alegado na inicial tenha sido originado ou agravado 
pelas atividades laborativas pregressas do demandante, bem como que o periciando não é portador de 
doença ocupacional, não merece acolhida o pedido de aposentadoria por invalidez. 2. Havendo divergência 
entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto 
elaborado sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial. Precedente. 3. Demonstrada a 
inexistência de nexo causal entre o trabalho e o agravo, não há que se falar em concessão de 
aposentadoria com fundamento no nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças ? CID, nos termos da Lei 
nº 11.340/06 e Decreto nº 6.042/07. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.(TJ-DF - APC: 
20090111541480 DF 0216089-88.2009.8.07.0015, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 
Julgamento: 22/10/2014,  4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2014 . Pág.: 211) 
(sem grifos no original) 
Ademais, em suas razões de recurso, a Seguradora, apesar de apontar que houve divergência entre as 
conclusões do laudo pericial e do parecer do assistente técnico, não requereu a realização de nova perícia, 
nem suscitou qualquer preliminar de nulidade. 
Portanto, considerando que a parte Apelante não apresentou outros elementos de prova, tenho que deve 
prevalecer o laudo elaborado pelo expert judicial, razão pela qual o não provimento do recurso é medida 
que se impõe. 
Eis por que conheço e julgo monocraticamente o recurso, para negar provimento ao apelo, com 
fundamento no art.932, inciso IV, "a", do NCPC, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 16 de dezembro de 2016. 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator". Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente 
técnico da parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura 
suficiente para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos 
interesses das partes encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 2. Recurso conhecido, 
mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 
26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
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Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000478-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOÃO CARLOS DA SILVA 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0822294-45.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora não confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que atualmente 
não há disfunções presentes no patrimônio físico da vítima, haja vista a ocorrência de cura sem sequelas 
da lesão sofrida, não restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. Destarte, ante a 
ausência de comprovação da suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência 
do pleito autoral." 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que o laudo pericial é nulo ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presentes os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 48 e não se insurgiu 
naquele momento. Também, apesar de devidamente intimada (EP 62), não impugnou o laudo. 
Justo por isso se afirma que ocorreu a preclusão temporal sobre a matéria. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA NÃO REALIZADA OPORTUNAMENTE. 
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJRR - AC 0010.16.801896-7, Rel. Des. ELAINE CRISTINA 
BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 10/11/2016, DJe 07/12/2016, p. 37). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (TJRR - AC 
0010.15.827502-3, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 19/07/2016). Grifo nosso.  
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.  
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1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente técnico da parte, dissociado de outros 
elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente para infirmar o laudo 
elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das partes encontra-se apto 
a laborar de forma absolutamente imparcial.  
2. Recurso conhecido, mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva - p.: 26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO NÃO 
APRESENTADA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA PRECLUSA, NOS TERMOS DO ART. 278 DO NCPC. 
EVENTUAL NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ARGUIDA 
PRELIMINARMENTE NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJRR - AC 0010.15.833892-0, Rel. Juiz(a) Conv. 
MARIA APARECIDA CURY, Câmara Cível, julg.: 22/09/2016, DJe 26/09/2016, p. 49). Grifo nosso.  
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.814804-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. SANDRO BUENO DOS SANTOS – OAB/RR Nº 325-A  
APELADA: J C DE ALMEIDA ENGENHARIA 
ADVOGADA: DRA. LUCYANA BARBOSA DE SOUZA FRANÇA ÁVILA – OAB/RR Nº 681-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, apresentada pelo Estado de Roraima, contra sentença oriunda da 
2.ª Vara de Fazenda Pública, que suspendeu a cobrança das diferenças de alíquota de ICMS de bens 
adquiridos em outro Estado para fins de utilização pela apelada no ramo da construção civil. 
Aduz o apelante, inicialmente, que seria inaceitável o decisum guerreado, porquanto além de não contar 
com a devida fundamentação, violaria as disposições do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, 
vulnerando igualmente o art. 489, inciso II, e §1º, do Código de Processo Civil. 
Afirma que a Emenda Constitucional n.º 87/2015 teria alterado a sistemática de cobrança do ICMS nas 
operações interestaduais destinadas a não contribuintes do imposto. 
Em contrarrazões, pugna a apelada pela manutenção da sentença. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida afigura-se contrária à jurisprudência dominante 
deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, 
inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Inicialmente, deve ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto 
consta motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.  
Sobre o tema, colha-se o entendimento deste Colegiado e do Pretório Excelso:  
"APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO. 
MÉRITO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - (...) 1. Não se justifica a preliminar 
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constante do decisum guerreado 
motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. (...) 4. Votação unânime."  
(TJRR, AC 0010.06.130566-9, Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter, p.: 10/06/2016) 
"AFRETAMENTO - ICMS - ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - (...) Alegação de falta de 
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo desprovido. Decisão:(...) 4). O recorrente (...) 

SICOJURR - 00055952

rz
E

+
qK

a7
b5

m
v+

A
D

G
c0

nK
u/

7i
aC

8=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 9 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5933 052/160



aponta violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, 155, I, b, da Constituição Federal. Para tanto, afirma que é nulo o 
acórdão recorrido por não ter se pronunciado sobre todas as matérias alegadas, prejudicando a 
interposição de recurso para as instâncias superiores. (...) Relativamente à alegada violação ao art. 93, IX, 
da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão 
judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na 
tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
DJe de 13.08.2010. (…)." (STF, ARE 734098/RN, Rel. Min. Luiz Fux, p.: 18/02/2015) 
Quanto ao meritum causae, merece prosperar o recurso. 
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu em sede de recurso repetitivo, que embora as empresas de 
construção civil não estejam sujeitas ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, devem comprovar o 
emprego dos insumos em obras contratadas em seu âmbito territorial. 
No caso alçado a debate, não restou inconteste que os produtos descritos na nota fiscal acostada aos 
autos foram adquiridos para utilização na obra contratada, limitando-se a apelada a acostar cópia de 
contrato de realização de obra, no qual sequer há descrição dos insumos a serem empregados, razão pela 
qual correta a pretensão do apelante quanto à desconstituição da sentença. 
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: 
"APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO 
COMPROVAÇÃO QUE AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS SÃO UTILIZADAS COMO INSUMO NA 
ATIVIDADE FIM. ÔNUS DO IMPETRANTE. APELO NÃO PROVIDO. 1) O Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento no sentido que as empresas de construção civil não estão obrigadas a 
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais (Súmula 432). 2) No 
caso sub judice, a parte Impetrante não trouxe prova pré-constituída que comprove que as mercadorias 
adquiridas são ou não insumo para utilização em suas obras. 3) A via estreita do mandado de segurança 
não admite dilação probatória, razão pela qual o Impetrante, quando da interposição do remédio 
constitucional, deve juntar prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo por ele 
alegado. Precedente do STF: RE 630499 MS, Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/02/2012. 4) 
Recurso conhecido e não provido." (TJRR - AC 0010.13.723662-5, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva,  p.: 23/06/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE AS 
MERCADORIAS SERIAM UTILIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.14.828199-0, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 
22/06/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso. 
Boa Vista, 02/03/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000559-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: FRANCISCA VIANA DAMACENA 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados 
pelo contador. 
Em síntese, a agravante alega que ao confeccionar os cálculos o contador não obedeceu ao disposto na 
sentença, pois foi afastada a mora contratual e a compensação dos valores pagos indevidamente 
calculados na forma simples corrigidos pelo INPC e juros de 1% e não a correção dos valores pagos a 
menor ou das parcelas em aberto como apresentado pelo contador.  
Acrescenta que a atualização e correção de valores determinados na sentença são decorrentes do 
parágrafo único do art. 42, do CDC.  
Aduz a agravante que se mantido o cálculo apresentado pelo contador ocasionará dano de difícil reparação 
eis que será compelida a pagar valores maiores ao determinado na sentença e maior que os contratados 
tendo em vista que o saldo apurado deveria ser diluído do número de parcelas restantes. 
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Pede o deferimento do efeito suspensivo, e, no mérito o provimento do recurso para revogar a decisão 
recorrida. 
O art. 1.019 do CPC estabelece que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir-lhe efeito 
suspensivo: 
Art. 1.019.  Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de 
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: 
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a 
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 
Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos recursos estão previstos no art. 995, parágrafo 
único, do CPC: 
Art. 995.  Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em 
sentido diverso. 
Parágrafo único.  A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da 
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar 
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 
A agravante demonstrou a plausibilidade das suas alegações, vez que aparentemente a planilha de 
cálculos apresentada pelo contador judicial diverge dos valores da sentença. 
O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também ficou demonstrado, pois causará prejuízos a 
agravante que pagará valores maiores ao determinado na sentença. 
A respeito do tema, colaciono o seguinte precedente desta Corte de Justiça: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS 
CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE.DISCORDÂNCIA DA PARTE 
AGRAVANTE.ARTIGO 475-B, §3º, DO CPC. AUTOS DEVEM SER ENCAMINHADOS NOVAMENTE A 
CONTADORIA JUDICIAL PARA QUE SEJAM OBEDECIDOS OS TERMOS DA SENTENÇA. AGRAVO 
PROVIDO. 
1. Diante da divergência de valores dos cálculos apresentados pelo Agravante, deveria o magistrado de 
primeiro grau encaminhar os autos novamente para à contadoria judicial, a fim de averiguar supostos 
erros/excessos de valores, para posteriormente, se fosse o caso, homologa-los. 
2. O artigo 475-B, § 3.º, do CPC, dispõe " poderá o juiz valer-se do contador do juízo , quando a memória 
apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de 
assistência judiciária ". 
3. Agravo conhecido e provido. 
(TJRR – AgInst 0000.15.001920-6, Rel. Juiz(a) Conv. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara 
Única, julg.: 15/12/2015, DJe 02/02/2016, p. 32)  
Assim, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 15 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.01.009694-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA – OAB/RR Nº 215-P  
APELADA: SÓ ROLAMENTOS LTDA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Roraima, contra sentença oriunda da 1.ª 
Vara da Fazenda Pública, que reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu a 
Execução Fiscal, na forma do art. 269, IV, do CPC vigente à época. 
Aduz o recorrente que o parcelamento do débito teria interrompido o prazo prescricional, pugnando pela 
reforma da sentença. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato.  
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso.  
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Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida encontra-se em dissonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento 
monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC combinado com o art. 90, 
VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
No caso alçado a debate, consta o parcelamento do débito, circunstância que revela a interrupção do prazo 
prescricional, ex vi do disposto no art. 151, VI e art. 174, parágrafo único, IV, do CTN (in verbis): 
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
(...) 
VI - o parcelamento. 
"Art. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua 
constituição definitiva. 
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 
(...) 
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 
devedor." 
Logo, tendo ocorrido o parcelamento do débito, não se cogita da prescrição, face à interrupção do 
respectivo prazo: 
"TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA.  PEDIDO DE PARCELAMENTO. 
CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. No  tocante  à  interrupção  da  prescrição  nos  casos de 
pedido de parcelamento,  entende  o  STJ  pela  possibilidade,  por constituir reconhecimento  inequívoco  
do  débito,  nos  termos  do  art.  174, parágrafo  único,  IV,  do  Código  Tributário Nacional, ainda que o 
parcelamento não tenha sido efetivado. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no AREsp 838.581/RS, 
Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins - p.: 13/04/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO. 
MÉRITO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 
CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO 1. Não se justifica a 
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constante do decisum 
guerreado motivação suficiente acerca dos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. "A matéria em 
discussão, cujo entendimento encontra-se pacificado nesta Corte, entende que, ainda que tenha sido 
reconhecida a prescrição sem a prévia intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos autos, 
só se justificaria a anulação da sentença se a exequente demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato 
judicial impugnado. Precedentes: REsp 1.157.788/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 
DJe 11/5/2010; 1.005.209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe 
22/4/2008; AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/3/2010" 
(STJ, AgRg no REsp 1187156/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves - p.: 24/08/2010) 3. 
"No  tocante  à  interrupção  da  prescrição  nos  casos de pedido de parcelamento,  entende  o  STJ  pela  
possibilidade,  por constituir reconhecimento  inequívoco  do  débito,  nos  termos  do  art.  174, parágrafo  
único,  IV,  do  Código  Tributário Nacional, ainda que o parcelamento não tenha sido efetivado." (STJ, 
AgRg no AREsp 838.581/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins - p.: 13/04/2016) 4. Votação 
unânime.  (TJRR, AC 0010.06.130566-9, Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter - p.: 10/06/2016) 
III - Posto isto, nos termos do artigo 90, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso. 
Boa Vista, 03/03/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001837-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ROSIRENE APARECIDA RIBEIRO 
ADVOGADA: DRA. HELAINE MAISÉ DE MORAES FRANÇA – OAB/RR Nº 262-N 
AGRAVADO: EDUARDO CABRAL DE MACEDO 
ADVOGADO: DR. DANILO DIAS FURTADO – OAB/MG Nº 93158-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra 
decisão proferida no processo nº. 0812942-29.2016.823.0010, que deferiu o pedido de antecipação de 
tutela para efetuar o arrolamento dos bens adquiridos durante a convivência. 
A agravante afirma que manteve o relacionamento com o agravado, mas sem ânimo de constituir família. 
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Alega que o agravado atuava somente como corretor e nunca como administrador dos bens, não tendo 
envolvimento com a aquisição do patrimônio. 
Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para retirar a restrição dos bens 
indicados na exordial. 
Na fl. 30, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. 
Nas contrarrazões de fls. 33/38, o agravado sustenta que a agravante descumpriu o art. 1.018, do CPC, 
uma vez que deixou de juntar aos autos de origem cópia da petição do presente agravo de instrumento, 
impondo-se a inadmissibilidade do recurso. 
Por fim, pede a manutenção da decisão. 
Cabe mencionar que o presente agravo de instrumento é processo físico, ao passo que o processo 
originário é eletrônico. Dessa forma, aplica-se o disposto nos  §2º e §3º do art. 1.018, do CPC, o qual 
dispõe: 
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo 
de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. 
§1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo 
de instrumento. 
§2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 
(três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. 
§3º. O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, 
importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. 
Nos termos do caput do art. 1.018, § 2º, do CPC, incumbe à parte agravante, no prazo de três dias, 
contados da data de interposição do agravo, juntar aos autos do processo cópia da petição do agravo, do 
comprovante de sua interposição, além da relação dos documentos que formam o instrumento.  
Dispõe o § 3º do referido artigo que a inobservância da exigência de que trata o § 2º acarreta o não-
conhecimento do recurso, desde que arguida e comprovada pela parte agravada.  
No presente caso, a agravante não juntou aos autos de origem cópia da petição do presente agravo de 
instrumento, conforme constata-se no processo eletrônico. 
A comunicação do agravo de instrumento ao juízo em que foi prolatada a decisão tem a finalidade de 
permitir o juízo de retratação. Apesar de o caput do artigo utilizar a expressão "poderá", não se trata de 
uma faculdade do agravante, uma vez que o próprio §3º mantém uma consequência em caso de 
descumprimento. 
Cito os seguintes precedentes: 
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO ELETRÔNICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - SUSPENSÃO 
POR DETERMINAÇÃO DO STJ - RESP 1.361.799/SO E RESP 1.438.263/SP - PRELIMINAR DE NÃO 
CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ELETRÔNICO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 526, 
DO CPC/73 CORRESPONDENTE AO ART. 1.018 DO CPC/15 - NÃO OBRIGATORIEDADE - § 2, DO ART. 
1.018, DO CPC/15. Nos termos do § 2º, do art. 1.018, do CPC/15, o comprovante da interposição do 
recurso na origem, com as peças necessárias, só será obrigatório quando o processo não for eletrônico. 
(TJ-MG - AGT: 10024142766583003 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 
29/06/2016,  Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2016) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PERANTE O JUÍZO A QUO. 
ARGUIÇÃO PELO AGRAVADO. NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO NCPC. 
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante não atendeu o disposto no art. 1.018 do Código de 
Processo Civil, ensejando o não conhecimento do agravo, diante da incidência do parágrafo segundo do 
mesmo dispositivo legal. Precedentes desta Corte. 2. A ausência de comunicação ao Juízo a quo da 
interposição de agravo de instrumento e devidamente arguida pela parte agravada, importa em 
inobservância a pressuposto de admissibilidade recursal, que uma vez desatendido resulta no não 
conhecimento do recurso. 2. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido. (Classe: Agravo de 
Instrumento,Número do Processo: 0005238-29.2016.8.05.0000, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, 
Segunda Câmara Cível, Publicado em: 13/07/2016 ) (TJ-BA - AI: 00052382920168050000, Relator: 
Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2016) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM AÇÃO 
DE ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC/2015. O não-atendimento ao disposto no 
art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e comprovado pela parte agravada, acarretam o não-
conhecimento do recurso. Agravo de instrumento não conhecido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 
70069881431, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 
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06/07/2016). (TJ-RS - AI: 70069881431 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 
06/07/2016,  Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2016) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 1.018 
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887262/artigo-1018-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015>, § 2º 
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887253/parágrafo-2-artigo-1018-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-
2015> DO NCPC <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15>. Nos termos do § 2º 
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887253/parágrafo-2-artigo-1018-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-
2015> do art. 1.018 <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887262/artigo-1018-da-lei-n-13105-de-16-de-
marco-de-2015> do NCPC <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15>, incumbe ao 
agravante, no prazo de três dias, contados da data de interposição do agravo, juntar aos autos do processo 
cópia da petição do agravo, do comprovante de sua interposição, além da relação dos documentos que 
formam o instrumento. O descumprimento do disposto no referido dispositivo acarreta o não conhecimento 
do recurso, desde que argüido e comprovado pelo agravado. Inteligência do § 3º 
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887251/parágrafo-3-artigo-1018-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-
2015> do art. 1.018 <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887262/artigo-1018-da-lei-n-13105-de-16-de-
marco-de-2015> do NCPC <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15>. RECURSO 
NÃO CONHECIDO. (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70068742840, Décima Sexta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 12/05/2016). 
Diante dos fatos, verifica-se que o referido pressuposto de admissibilidade não se encontra presente. 
Por esta razão, nego seguimento ao recurso. 
Fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários sucumbenciais, a serem pagos pelo 
agravante. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 14 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000451-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: MANAUS AUTOCENTER LTDA E OUTRO 
ADVOGADO: DR. ANDRÉ LUIS GALDINO – OAB/RR Nº 297-B 
AGRAVADO: CARLOS DE BRITO CARVALHO 
ADVOGADO: DR. PAULO GENNER DE OLIVEIRA SARMENTO – OAB/RR Nº 907-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista, nos autos da ação de indenização nº 0808474-22.2016.823.0010, que 
indeferiu a produção de prova pericial no veículo objeto da lide. 
Às fls. 71, este Relator determinou a intimação da parte Agravante, para que se manifestasse acerca das 
hipóteses taxativas de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento.  
Devidamente intimada, a parte Agravante apresentou manifestação às fls. 74/75.  
É o sucinto relato. DECIDO.  
Dispõe o art. 932, inciso III, do NCPC, que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, 
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 
No caso dos autos, impõe-se a aplicação do dispositivo supramencionado, na medida em que o presente 
recurso se afigura inadmissível, pois visa atacar ato judicial que indeferiu a produção de prova pericial. 
Com efeito, o pronunciamento jurisdicional vergastado não está sujeito à interposição do recurso de agravo 
de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do NCPC. 
De mais a mais, não se afigura aplicável o recurso da analogia no caso em apreço, eis que o Novo Código 
de Processo Civil, nitidamente, limitou o uso do Agravo às situações previstas em lei. 
Neste sentido, oportuna é a citação de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. 
Bondioli a respeito desse artigo (verbete 1a): 
"O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no § único, contra 
ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe. Quando incabível o agravo de instrumento, 
cabe ao interessado, em regra, impugnar a decisão interlocutória ulteriormente, por ocasião da apelação ou 
das contrarrazões de apelação (v. art. 1.009 § 1º)" (In: Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor. 47ª ed., Saraiva, São Paulo, 2016, p. 933). (grifos nossos) 
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É de bom alvitre ressaltar que não remanesce qualquer prejuízo à parte, visto que a insurgência em apreço 
não fica sujeita à preclusão, devendo ser suscitada em preliminar de Apelação ou em contrarrazões, nos 
termos do art. 1.009, § 1º, do NCPC, in verbis: 
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. 
§ 1o - As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo 
de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, 
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. (grifos nossos) 
Dessa forma, considerando que as hipóteses do Agravo de Instrumento discriminadas no artigo 1.015, do 
NCPC, não abarcam a hipótese dos autos, o presente recurso não comporta conhecimento. 
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do NCPC, NÃO CONHEÇO do presente 
agravo de instrumento, porque inadmissível. 
Com as baixas necessárias, arquive-se. 
Publique-se. Intime-se.  
Boa Vista (RR), em 24 de fevereiro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000321-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: IZAIAS MARIA DE SOUSA 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293 
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no processo de nº. 0818290-
28.2016.823.0010, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 
A petição inicial do presente recurso está apócrifa. Foi determinada a intimação do advogado para sanar o 
vício, porém o mesmo permaneceu inerte (fl. 31). 
De acordo com o art. 932, inc. III, do CPC, compete ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, 
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça prevê tais poderes do relator: 
"Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
IV – não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, incisos III a V, do Código 
de Processo Civil;" 
O presente recurso não pode ser conhecido em razão do vício acima apontado. 
Neste sentido: 
AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. 
ASSINATURA DO ADVOGADO SUBSCRITOR ESCANEADA. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO APÓCRIFA. 
1.  Considera-se  apócrifo  recurso  cuja  subscrição  é  feita  com assinatura  escaneada,  tendo em vista a 
impossibilidade de aferição de sua autenticidade. 
2. Agravo regimental desprovido. 
(STJ. AgRg no AREsp 745.489/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO DE RECURSO 
ESPECIAL APÓCRIFA. RECURSO INEXISTENTE. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A expressão "Documento eletrônico recebido na origem" indica, literalmente, que a peça foi recebida já 
na forma eletrônica (sem que tenha sido digitalizada pelo Tribunal), não tendo o condão de confirmar a 
autenticidade da peça ou a existência de assinatura digital. 
2. A jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso é pacífica no sentido de que os recursos sem 
assinatura, dirigidos às instâncias extraordinárias, são considerados inexistentes. Vício insanável, não 
sendo possível a abertura de prazo para a regularização do feito. 
Precedentes. 
3. Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos. 
4. Agravo regimental desprovido. 
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(STJ. AgRg no REsp 1335192/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, 
DJe 19/12/2013) 
Face ao exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente recurso. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000397-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: JOSIMAR PINHEIRO FARIAS 
ADVOGADO: DR. ROBERTO GUEDES DE AMORIM FILHO – OAB/RR Nº 451 
AGRAVADA: N.R. CONSTRUÇÃO LTDA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
1) Da análise dos documentos apresentados (fls. 40/52), verifico haver nos autos elementos que 
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade;  
2) Assim, diante da não comprovação da hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido preliminar de 
Justiça Gratuita; 
3) Intime-se a parte Agravante, para que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de deserção do recurso (NCPC: art. 1.007, § 4º); 
4) Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 24 de fevereiro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.05.119133-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: RAIMUNDO LIMA DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, em execução fiscal, reconheceu a 
prescrição intercorrente. 
Em síntese, o apelante afirma que a sentença está eivada de nulidade absoluta por ausência de intimação 
da Fazenda Pública. 
Pede o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença  devolvendo o processo para a sua 
regular tramitação. 
A sentença (E.P. 7) é genérica, não fazendo menção aos fatos postos pelas partes, de forma que podem 
ser utilizados em qualquer demanda semelhante. 
Assim, diante da ausência de qualquer liame entre a fundamentação exposta e o caso julgado, é forçoso 
concluir pela ausência de fundamentação válida e, consequentemente, pela nulidade da sentença. 
A matéria é regulamentada pelo CPC no artigo 489, §1º, inciso III: 
"Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 
que: 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;" 
Embora a matéria seja relativamente nova, considero possível atribuir efeito desobstrutivo à apelação em 
execução fiscal, se a sentença reconheceu a prescrição. 
Isto se justifica porque seria contrário à sistemática e aos propósitos do CPC a mera devolução dos autos 
ao juízo de origem, sem pronunciamento do Tribunal sobre a prescrição. Haveria risco de ser proferida 
nova sentença no mesmo sentido, com nova apelação e evidente atraso na prestação jurisdicional. 
Em casos semelhantes, este tribunal já se manisfestou no mesmo sentido: 
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APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO – 
MOTIVAÇÃO GENÉRICA E DESVINCULADA DO CASO CONCRETO – NULIDADE DECRETADA DE 
OFÍCIO – CPC, ART. 489, §1º, III – EFEITO DESOBSTRUTIVO – CPC, ART. 1.013, §3º, IV – 
ADMISSIBILIDADE – INÉRCIA DO APELANTE – DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS – CTN, ART. 
174 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Em demandas repetitivas, a sentença, mesmo que padronizada, deve analisar os fatos articulados, as 
provas dos autos e as alegações das partes. 
2. É nula, por falta de fundamentação, a sentença genérica, que invoca motivos que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1º, III). 
3. Atribui-se efeito desobstrutivo à apelação quando a sentença proferida em execução fiscal reconhece a 
prescrição. 
(TJRR – AC 0010.06.127461-8, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 15/09/2016, 
DJe 22/09/2016, p. 10)  
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. 
AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ACERCA DOS DADOS DO PROCESSO. NÃO APRECIAÇÃO DOS 
FATOS E DAS PROVAS. NULIDADE DECRETADA. CASOS JULGADOS EM REGIME DE MUTIRÃO. 
JULGAMENTO DO MÉRITO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, 
INCISO IV, DO NCPC. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ART. 40, CAPUT, E § 4.º, DA LEF. 
INCONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DO ART. 174, DO 
CTN. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS DA CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS 
INFRUTÍFERAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
(TJRR – AC 0010.01.019198-8, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
15/09/2016, DJe 26/09/2016, p. 21)  
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. 
AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ACERCA DOS DADOS DO PROCESSO. NÃO APRECIAÇÃO DOS 
FATOS E DAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.  
JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, IV, DO NCPC. ART. 
40, CAPUT, E § 4.º, DA LEF. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA POR ESTA CORTE. 
APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADO DO 
DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO TEM O CONDÃO DE 
INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO.  
(TJRR – AC 0010.05.115251-9, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
25/08/2016, DJe 01/09/2016, p. 34)  
Dito isto, aplico o artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC, para analisar a prescrição intercorrente. 
A causa interruptiva ocorreu com a citação do devedor que se deu em 18/05/06. Em 30/09/15, E.P.7, o MM. 
Juiz prolatou sentença extinguindo o feito, com resolução do mérito, em face da ocorrência da prescrição. 
No caso concreto, houve prescrição, já que desde a citação do executado (18/05/06) até a prolação da 
sentença (30/09/15), o exequente não obteve êxito para satisfazer o débito, transcorrendo o prazo 
prescrional. 
O apelante alega que não há inconstitucionalidade do art. 40, caput, e §4º da LEF, o que impede o 
reconhecimento da prescrição. 
Sobre o tema, esta Corte de Justiça afastou a incidência do art. 40, caput, e §4º da LEF, sob o fundamento 
de que lei ordinária não poderia trazer hipóteses de suspensão ou interrupção de prescrição tributária, em 
observância ao art. 146, III da CF/88, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 556.664 pelo 
Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §4.º DA LEF. OFENSA AO ART.; 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.  
1. Nos termos da regência constitucional, diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a 
disciplinarem matéria reservada à lei complementar, como os institutos da prescrição e da decadência 
tributárias. 
2. Com efeito, o art.go 174 do CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao 
prever que 'a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva' não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do 
art. 40 e §4.º da Lei de Execuções Fiscais. 
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3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual modo, a Súmula 314 do 
STJ, que interpreta o referido art.go, corroborando entendimento inconstitucional. Precedente do STF. 
Acórdão Paradigma: RE 556.664 (DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 (DJ 18/05/2011). 
4. Inconstitucionalidade reconhecida. 
(Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação Cível n.º 0010.01.009220-2 - Tribunal Pleno, Rel. Juiz 
Convocado Euclydes Calil Filho, j. 12/12/2012, DJe 4936, de 19/12/2012). 
Também foi reconhecida a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário nº 636.562, que 
atualmente aguarda julgamento, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 
Resta, portanto, afastada a incidência do artigo 40, §4º, da LEF, no presente caso. 
Assim, a prescrição intercorrente será analisada de acordo com o disposto no artigo 174, do CTN. 
Ocorre a prescrição em matéria tributária com o decurso de 5 (cinco) anos, contados da data da sua 
constituição definitiva, interrompendo-se, dentre outras causas, por qualquer ato inequívoco, ainda que 
extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. A partir desse momento, o prazo se 
reinicia (prescrição intercorrente), conforme dispõe o artigo 146, III da CF/88, e artigo 174, caput e 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 
Trago os seguintes precedentes: 
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - OFENSA AO ART. 40, 
§ 4.º DA LEF - INEXISTÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO - CÔMPUTO 
DO PRAZO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.  
(TJRR - AgReg 0000.15.001188-0, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Única, julg.: 15/09/2015, DJe 
14/10/2015, p. 11) 
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO 
ART. 174 DO CTN - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 4.º, DA LEF - AFASTADA - 
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO DESTA CORTE - CÔMPUTO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL FEITO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN - DECISÃO MANTIDA - APELO 
DESPROVIDO. 
TJRR - AC 0000.15.000168-3, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 03/03/2015, DJe 
17/03/2015, p. 09) 
Face ao exposto, com fundamento nos artigos 932, IV, e 926, ambos do CPC, e no artigo 90, VI,  do 
RITJ/RR, declaro nula a sentença e no mérito nego provimento ao recurso. 
Publique-se. 
Intime-se. 
Boa Vista (RR), em 03 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti  
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.703186-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICIPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINICIUS MOURA MARQUES – OAB/RR Nº 591 
APELADA: ARTEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
ADVOGADO: DR. CELSO GARLA FILHO – OAB/RR Nº 363-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de apelação cível, apresentada pelo Município de Boa Vista, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara de Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente a ação, 
declarando a inexistência de relação jurídico/tributária. 
Aduzindo a necessidade de reforma da sentença, sustenta o apelante, inicialmente, a existência de vício 
quanto à ausência de citação da União. 
No mérito, afirma que seria impositiva a consideração da responsabilidade tributária da apelada sobre os 
valores pretendidos. 
Em contrarrazões, pugna a apelada, em síntese, pela manutenção do julgado (fls. 110/113). 
É o breve relato.  
Passo a decidir. 
II - Não se justifica o reclame. 
Constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos 
termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
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Ab initio, deve ser afastada a preliminar de vício de ausência de citação da União, porquanto a questão 
relativa à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, por não ter sido objeto de 
insurgência oportuna, encontra-se acobertada pelo gérmen da preclusão: 
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA ENTE PÚBLICO. MATÉRIA DE ORDEM 
PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. 1. A despeito de a 
questão relativa à existência ou não de litisconsórcio passivo necessário ser matéria de ordem pública, fato 
é que a autarquia recorrente não se insurgiu oportunamente contra a decisão do Juiz Singular a esse 
respeito, o que acarreta a preclusão consumativa e inviabiliza a reabertura da discussão sobre o tema. 
Precedentes: AgRg no REsp 1339113/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 
1º/9/2015, DJe 16/9/2015; AgRg no AREsp 635.815/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 
em 19/5/2015, DJe 27/5/2015; AgRg no REsp 1415942/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013; AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2013, DJe 19/4/2013. 2. Agravo regimental a 
que se nega provimento." (STJ, AgRg no AREsp 829.583/RJ, Primeira Turma, Relator:  Min. Sérgio Kukina 
- p.: 09/03/2016) 
No meritum causae, melhor sorte não assiste ao apelante. 
Consoante se asseverou, trata-se de demanda visando a declaração de inexistência de relação 
jurídico/tributária, consubstanciada em débito no valor de R$ 7.576,87 (sete mil, quinhentos e setenta e seis 
reais e oitenta e sete centavos), referentes a IPTU e taxas de serviços, que teria como fato gerador o 
anterior domínio de bem imóvel pela apelada, posteriormente adjudicado em favor da União. 
Nesse contexto, não se pode perder de vista que o Superior Tribunal de Justiça, no tema n.º 209, 
representativo de controvérsia repetitiva, consolidou o seguinte entendimento: 
"À luz do decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009, "os 
impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada 
com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela 
qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem 
ao titular do imóvel" (STJ, AgRg no AREsp 708.087/SP, Segunda Turma, Relator: Min. Humberto Martins - 
p.: 30/09/2015). 
No referido julgado, restou esclarecido pelo Exmo. Ministro, que na forma dos arts. 130 e 131 do Código 
Tributário Nacional, a responsabilidade tributária do adquirente de imóvel, por débitos anteriores, somente 
pode ser ilidida se ocorrer o depósito do preço.  
Situação distinta à hipótese de adjudicação, em que "cabe ao adquirente (credor) o pagamento dos tributos 
incidentes sobre o bem adjudicado, uma vez que, ao contrário da arrematação em hasta pública, não 
possui o efeito de expurgar os ônus obrigacionais que recaem sobre o bem. (...) Assim, em se tratando de 
adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos tributos do 
imóvel adjudicado, uma vez que a obrigação protper rem (no caso dos autos, IPTU e taxas de serviços), 
acompanha o bem, mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade do imóvel 
(art. 130 e 131, I, do CTN)."  
No caso alçado a debate, a análise à matrícula do imóvel revela sua adjudicação à União, sendo 
inequívoca a assunção das obrigações tributárias. 
III - Posto isto, autorizado pelo art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 3 de março de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000435-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LENILDO SILVA SANTOS 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0817315-40.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
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Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora confirma não confirma que há lesão 
originada exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. No tocante à 
impugnação da parte autora a respeito do laudo pericial é sabido que o juizo pode decidir livremente de 
acordo com as provas constantes dos autos (art. 371 CPC). Destarte, ante a ausência de comprovação da 
suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito autoral.". 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que impugnou o laudo pericial ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 37 e não se insurgiu 
naquele momento. Quando instado a se manifestar acerca do laudo, cingiu-se a requerer a sua nulidade, 
alegando que deveriam ser observadas as provas trazidas na inicial. 
Justo por isso afirmar que ocorreu a preclusão temporal sobre a nomeação da perita e, acerca do laudo, foi 
observado o livre convencimento motivado do Magistrado, que não está obrigado a acolher as provas e 
alegações firmadas pela parte. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.15.827912-4 
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
APELADA: ÍNDIA LUCIANO DA SILVA 
RELATOR: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
DECISÃO 
Trata- se de Apelação Cível interposta, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), na ação de cobrança nº 0827912-
68.2015.8.23.0010, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Requerida ao 
pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção 
monetária a partir do evento danoso (data do acidente). 
Em suas razoes recursais, a Apelante alega, em síntese, que a Apelada não logrou êxito em comprovar a 
existência do nexo de causalidade entre a lesão alegada e o acidente de trânsito narrado na inicial. 
Assevera, ainda, que, no parecer do assistente técnico, foram apontadas divergências quanto à graduação 
da lesão apontada pelo perito judicial. 
Ressalta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do Código de 
Processo Civil, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 
Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente 
improcedente o pedido inicial ao que tange a debilidade do Membro Inferior Esquerdo, em razão da 
evidente ausência de nexo de causalidade, haja vista que os documentos juntados não comprovam que as 
lesões sofridas decorreram de acidente de trânsito. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. Decido 
Presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço do Recurso 
De acordo com o art. 932 do NCPC, compete ao Relator, dentre outras atividades, exercer as atribuições 
estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal, estando tais atribuições previstas no artigo 90 do RI desta 
corte. Vejamos:  
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Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V - negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI - dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
Como o presente recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, passo a decidi-lo 
monocraticamente. 
Após análise dos autos e das razões expendidas pela Apelante, tenho que o recurso não merece 
provimento. Ao analisar detidamente os Autos, verifica-se que a petição inicial encontra-se instruída com o 
boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico que, somados às conclusões do laudo pericial, são 
suficientes à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos.  
A simples divergência entre o laudo apresentado entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico da 
parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente 
para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das 
partes, encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUTORA COM 39 
ANOS DE IDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO INSS. DATA DA 
POSTAGEM VIA CORREIOS.. PRECEDENTES. (…) 5. Havendo divergência entre o laudo do perito 
judicial e do assistente técnico da parte, vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo razoável 
privilegiar o primeiro, pois é elaborado por profissional em posição eqüidistante das partes, com confiança 
do juízo, ademais elaborado com atenção ao contraditório e a ampla defesa. (AC 0013124-
55.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 
DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 p.953 de 22/09/2015).(…) (AC 0043223-66.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ 
FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.814 de 28/01/2016) (sem grifos no 
original) 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 42, DA LEI 8.213/91). AUSÊNCIA DE NEXO 
CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE PRATICADA PELO DEMANDANTE E A DOENÇA DE FUNDO 
PSIQUIÁTRICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL E OS RELATÓRIOS MÉDICOS 
PARTICULARES. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o laudo pericial do Juízo conclusivo no sentido de que não há 
comprovação de que o estado depressivo e ansioso alegado na inicial tenha sido originado ou agravado 
pelas atividades laborativas pregressas do demandante, bem como que o periciando não é portador de 
doença ocupacional, não merece acolhida o pedido de aposentadoria por invalidez. 2. Havendo divergência 
entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto 
elaborado sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial. Precedente. 3. Demonstrada a 
inexistência de nexo causal entre o trabalho e o agravo, não há que se falar em concessão de 
aposentadoria com fundamento no nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças ? CID, nos termos da Lei 
nº 11.340/06 e Decreto nº 6.042/07. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.(TJ-DF - APC: 
20090111541480 DF 0216089-88.2009.8.07.0015, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 
Julgamento: 22/10/2014,  4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2014 . Pág.: 211) 
(sem grifos no original) 
Ademais, em suas razões de recurso, a Seguradora, apesar de apontar que houve divergência entre as 
conclusões do laudo pericial e do parecer do assistente técnico, não requereu a realização de nova perícia, 
nem suscitou qualquer preliminar de nulidade. 
Portanto, considerando que a parte Apelante não apresentou outros elementos de prova, tenho que deve 
prevalecer o laudo elaborado pelo expert judicial, razão pela qual o não provimento do recurso é medida 
que se impõe. 
Eis por que conheço e julgo monocraticamente o recurso, para negar provimento ao apelo, com 
fundamento no art.932, inciso IV, "a", do NCPC, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 16 de dezembro de 2016. 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator". Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
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QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente 
técnico da parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura 
suficiente para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos 
interesses das partes encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 2. Recurso conhecido, 
mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 
26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.806404-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: AILTON RODRIGUES DIAS 
ADVOGADO: DR. IGOR LYNIKER MENESES CAVALCANTE GOMES – OAB/RR Nº 1480-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0806404-32.2016.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Descontente, o apelante sustenta que "não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência onde 
por sua vez iria se submeter ao exame pericial, não podendo uma vez ser extinta a demanda por esse 
argumento sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que a intimação para realização de exame 
pericial é pessoal e não pode suprida pela simples intimação de seu advogado por meio de imprensa oficial 
para que este proceda tal ciência." 
Pugna, ao final, pelo acolhimento dos argumentos expostos para dar provimento ao presente recurso e 
cassar a sentença objurgada, devendo o feito retornar à origem e realizar a sua intimação pessoal para 
comparecimento à perícia. 
Contrarrazões apresentadas defendendo a manutenção da sentença. 
Vieram os autos conclusos. 
Eis o relato necessário.  
Analisando o andamento do processo eletrônico, verifico existir veracidade na alegação de ausência de 
intimação pessoal para comparecimento à perícia. 
Conforme se depreende dos autos, não houve intimação pessoal da parte autora para a audiência em que 
seria produzida a prova pericial, não obstante tal medida seja imprescindível, por força do art. 474 do 
NCPC, que diz: "As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito 
para ter início a produção da prova."  
Por se tratar de ato a ser praticado pessoalmente, necessária a intimação pessoal do apelante para tanto, 
restando, assim, caracterizado o cerceamento de defesa decorrente da ausência da intimação pessoal do 
requerente para comparecimento no exame pericial. 
É nessa senda o entendimento sedimentado desta Corte: 
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - FALTA DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 
(TJRR - AC 0010.15.820489-0, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 23/06/2016, 
DJe 28/06/2016, p. 17). 

SICOJURR - 00055952

rz
E

+
qK

a7
b5

m
v+

A
D

G
c0

nK
u/

7i
aC

8=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 9 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5933 065/160



APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 
PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA - INOBSERVÂNCIA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - 
IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. (TJRR - AC 
0010.15.817702-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.: 16/06/2016, DJe 23/06/2016, p. 
76). 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 
PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA - INOBSERVÂNCIA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - 
IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. (TJRR - AC 
0010.15.817702-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.: 16/06/2016, DJe 23/06/2016, p. 
76). 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DA 
PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA" (TJRR - AC 0010.13.707311-9, Des. 
ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Única, julg.: 20/05/2014, DJe 27/05/2014, p. 27). 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA 
PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA ONDE SERIA REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA 
DE OFÍCIO" (TJRR - AC 0010.12.723821-9, Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 24/04/2014, DJe 
07/05/2014, p. 33-34)  
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS FEITOS 
QUE VERSAREM SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.350 E N. 4.627. AFASTADA. FEITO NÃO SE ENCONTRA MADURO 
PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE COLHER PROVAS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. 
PARTE QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. 
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 431- A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ANULAÇÃO 
DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 - A intimação para que a parte se submeta a perícia médica deve 
ser pessoal, com fulcro no art. 431-A, do CPC, não podendo ser desatendida, sob pena de nulidade. 2 - 
Recurso provido" (TJRR - AC 0010.12.720742-0, Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 19/11/2013, 
DJe 28/11/2013, p. 17). 
A razão dessa necessidade é que o comparecimento à audiência, na qual haveria a perícia médica, é ato 
da parte (ato de prova). 
Embora o Código de Processo Civil tenha adotado outra providência em relação ao cumprimento de 
sentença, ex vi art. 523 e ss. do NCPC, a fim de agilizar o adimplemento da obrigação após o trânsito em 
julgado, o mesmo não aconteceu com a fase instrutória do processo, no qual o magistrado ainda está 
formando seu convencimento e as partes ainda estão tentando demonstrar seus direitos. 
Questão importante é a disposição contida no § 6º do art. 5º da Lei do Processo Eletrônico.  
Vejamos o dispositivo: 
Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma 
do art. 2º. desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 
[…]  
§ 6º. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas 
pessoais para todos os efeitos legais. 
Como visto, as intimações via processo eletrônico são consideradas pessoais para aqueles que estão 
cadastrados.  
É importante saber, entretanto, se a intimação do Advogado, via PROJUDI, é considerada intimação 
pessoal da parte ou dele mesmo. 
A respeito disso, entendo que, como o advogado e a parte são cadastrados separadamente, a intimação 
dirigida para o causídico é pessoal para ele e não para aquele que ele representa.  
Nessa linha, havendo a necessidade de intimação pessoal da própria parte autora (ou do réu), a intimação 
via PROJUDI deve ser feita a ele (e não somente ao Advogado).  
Não sendo possível, por inexistirem informações detalhadas da pessoa a ser intimada (e-mail, por exemplo), 
o juízo deve providenciar a intimação por mandado, ou determinar o complemento do cadastro. 
Uma eventual intimação pessoal da parte, via Advogado, pelo PROJUDI, teria o mesmo efeito prático da 
intimação da parte, via Advogado, por diário oficial. No final, o autor (ou o réu) teria que receber o recado 
de que teria algo a fazer, ou deixar de fazer. 
Dessa forma, o julgamento da ação de cobrança gerou o cerceamento do direito de defesa do apelante. 
Portanto, forte na fundamentação acima e autorizada pelo inciso VI do art. 90 do NRITJRR, dou provimento 
ao recurso para anular a sentença de piso, determinando a designação de nova data para realização de 
perícia médica, com a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento. 
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P. R. I. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.816014-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BEATRIZ SURNIN RONCONI RODRIGUES 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara 
Cível, nos autos da ação n° 0816014-24.2016.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito autoral. 
Entendeu o Togado que o pleito não pode ser acolhido porque, "a intimação pessoal para a perícia foi 
expedida no endereço cadastrado no processo", não tendo a parte autora informado a mudança de 
endereço nos autos (art. 274, parágrafo único, do NCPC) e, tampouco, juntou aos autos laudo médico que 
indicasse o grau da lesão. 
Descontente, a parte apelante aduz que não foi intimada pessoalmente para a realização da prova pericial 
e, com isso, houve grave ofensa ao contraditório e o devido processo legal. 
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim que a sentença seja anulada e o feito 
retorne à origem para a intimação pessoal da apelante para comparecer à perícia. Alternativamente, pede a 
extinção do processo sem resolução do mérito. 
Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido, autorizada pelo disposto no art. 90 do RITJRR. 
Em que pesem os argumentos da parte apelante, o recurso não merece prosperar. 
Isso se afirma porque, conforme se extrai dos autos, foi expedida intimação através dos Correios para a 
parte autora no endereço indicado na exordial, informando-a da data, hora e local da perícia médica (EP 
25), bem como foi juntado o respectivo Aviso de Recebimento (EP 30). 
Dessa forma, foi observado o previsto no art. 274, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, que 
assim dispõe: 
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes 
legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 
diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que 
não recebidas pessoalmente pelo   interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 
devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de 
entrega da correspondência no primitivo endereço. 
Convém destacar que, para a validade da intimação através dos Correios, é necessária apenas a 
comprovação que a correspondência foi entregue no endereço indicado na petição inicial.  
Neste sentido é o entendimento firmado na jurisprudência pátria: 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 
COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA 
PELA VIA POSTAL NO ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DA PARTE À PERÍCIA - 
PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 
(TJRR - AC 0010.15.805899-9, Rel. Des. Cristóvão Suter, Câmara Cível, julg.: 25/08/2016, DJe 31/08/2016, 
p. 12). 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 
COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA 
PELA VIA POSTAL NO ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DA PARTE À PERÍCIA - 
PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 
(TJRR - AC 0010.15.817316-0, Rel. Des. Cristóvão Suter, Câmara Cível, julg.: 25/08/2016, DJe 31/08/2016, 
p. 13/14). 
"AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO SOBRE O INTERESSE EM 
NOVA DATA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PERDA DA PROVA. PRECLUSÃO. I. Nos termos do art. 
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14, do CPC/15, a norma processual não retroagirá respeitados os atos processuais praticados e as 
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente 
processo as disposições constantes do CPC/73, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da 
sentença e da interposição deste recurso. II. Em ações que visam à cobrança de seguro obrigatório DPVAT, 
a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da 
Súmula 474, do STJ. III. No caso concreto, a carta "AR" de intimação da perícia foi expedida para o 
endereço declinado na inicial da ação de cobrança, mas a parte autora não compareceu à perícia. Foi 
decretada a perda da prova pelo juízo de origem, não havendo qualquer insurgência recursal, no momento 
oportuno. Logo, incidiu a preclusão consumativa (art. 473, do CPC/1973), descabendo a desconstituição da 
sentença. IV. Assim, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o 
reconhecido administrativamente, ônus da parte autora, na forma do art. 333, I, do CPC/73, deve ser 
mantida a sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA." (TJRS, 5ª Câmara Cível, ApCi 
70068859420, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 27.04.2016) 
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NÃO 
COMPARECIMENTO DO AUTOR NA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA FINS 
DE AFERIÇÃO DO GRAU DE DEBILIDADE SOFRIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE NO 
ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. 
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 238, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CPC. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ATINENTE À PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ARTIGO 333, I, DO CPC. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A realização de perícia médica 
é imprescindível nos casos de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, pois a indenização deve ser 
proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, na 
forma da Súmula 474, do STJ. 2. Não tendo o promovente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos 
constitutivos do seu direito, pois não compareceu na data e horário designados para a realização de perícia, 
para constatação do grau de invalidez, impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial. 
3. Presume-se válida a intimação pessoal realizada no endereço indicado na exordial, consoante previsão 
do parágrafo único, do artigo 238, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJCE. 4. O laudo 
particular juntado pelo autor na inicial é documento confeccionado unilateralmente, não submetido ao crivo 
do contraditório, não tendo o condão de substituir a prova determinada pelo julgador, e não servindo, pois, 
como prova da invalidez, notadamente porque não apresenta o percentual da invalidez sofrido pela vítima. 
5. Apelação cível conhecida e não provida." (TJCE - 6ª Câmara Cível - ApCi 0123930-88.2015.8.06.0001, 
Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, unânime. DJe 24.02.2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA DATA DESIGNADA 
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO GRAU DE DEBILIDADE 
SOFRIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. 
PRECLUSÃO DA MATÉRIA ATINENTE À PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS 
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de 
complementação de indenização de seguro DPVAT, onde o autor aduz estar acometido de invalidez 
permanente, mostrando-se necessária a realização de perícia médica a fim de se aferir a existência, bem 
como o grau da alegada invalidez. 2. In casu, não tendo o promovente se desincumbido do ônus de 
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, vez que não compareceu na data e horário designados para 
a realização de perícia médica, para constatação do grau de invalidez, presumindo-se válida, ressalte-se, a 
intimação pessoal realizada no endereço indicado na exordial, consoante previsão do parágrafo único, do 
artigo 238, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial. 
3. Apelação Cível conhecida, mas desprovida." (TJCE - 2ª Câmara Cível - ApCi 0873309-
88.2014.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, j.17.02.2016, unânime. DJe 17.02.2016) 
Assim, não há que se falar em ausência de intimação, uma vez que a comunicação realizada foi 
plenamente válida e, consequentemente, o não comparecimento à perícia induz à preclusão da matéria 
referente à prova pericial. 
Ademais, a ausência da juntada de laudo pela apelante inviabilizou qualquer aferição do grau de debilidade 
alegado, razão pela qual a perícia era prova imprescindível. 
Do exposto, arrimada na fundamentação acima e, autorizada pelo inciso V do art. 90 do NRITJRR, nego 
provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença combatida. 
P. R. I. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
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Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.001250-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: A. M. S. S. 
ADVOGADO: DR. MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO – OAB/RR Nº 748 
APELADO: A. B. B. V. 
ADVOGADA: DRA. MÁRCIA DE ANDRADE ALVES – OAB/RR Nº 1187-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, apresentada por Antônia Maria Severino Silva, contra sentença 
oriunda da Vara da Justiça Itinerante. 
Aduz a apelante, em síntese, que teria laborado em equívoco a sentença, porquanto ocorrendo a 
separação entre as partes de forma litigiosa, seria inviável a determinação de guarda compartilhada dos 
filhos menores. 
Pugna, ao final, pela reforma integral do decisum. 
Com vista dos autos (fls. 116/119), opina o ilustre representante do Parquet pelo improvimento do recurso. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Conforme se asseverou, destina-se o recurso de apelo à revisão de sentença proferida pela Vara de 
Justiça Itinerante. 
Ocorre que referida unidade judiciária integra o Sistema dos Juizados Especiais, sendo certo que eventuais 
recursos devem ser processados e julgados perante a respectiva Turma Recursal. 
Sobre a integração da justiça itinerante ao sistema dos juizados especiais, clara a Lei 9.099/95 ao 
proclamar: 
"Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no prazo de 
seis meses, a contar da vigência desta Lei. 
Parágrafo único.  No prazo de 6 (seis) meses, contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados 
os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas 
rurais ou nos locais de menor concentração populacional.     (Redação dada pela Lei nº 12.726, de 2012) 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12726.htm>."  
III - Posto isto, promova-se a remessa dos presentes autos à Turma Recursal. 
Int. 
Boa Vista, 3 de março de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.06.128181-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. GIERCK GUIMARÃES MEDEIROS  
APELADO: HUGO CABRAL DE MACEDO FILHO 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, apresentada pelo Estado de Roraima, contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública, que extinguiu a execução com fundamento no art. 
794, I, do CPC vigente à época. 
Argumenta o apelante que ao extinguir o feito, o MM. Juiz não teria fixado os honorários sucumbenciais 
devidos, pugnando pela reforma do decisório singular. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida encontra-se em dissonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, autorizando o 
julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado 
com o art. 90, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Com efeito, constata-se que o reitor singular, embora tenha extinto a execução pela satisfação do crédito, 
deixou de fixar o valor referente aos honorários advocatícios, inobservando a regra do art. 20, § 4.º, do 
Estatuto Processual Civil vigente à época: 
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"Art. 20. (...) 
§ 4.º. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou 
for vencida a Fazenda Pública, e nas execução, embargadas ou não, os honorários serão fixados 
consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior." 
Portanto, justifica-se a revisão do julgado: 
"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR PAGAMENTO DO DÉBITO - FIXAÇÃO 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO". (TJRR, AgReg 
0010.05.101043-6, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti - p.: 09/05/2016) 
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO 
DÉBITO. DESPESAS PROCESSUAIS A CARGO DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO ORIGINÁRIO 
FIXADO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 83/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM FIXADO 
COM AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O cerne do 
debate refere-se à análise do princípio da causalidade, que enseja a condenação em custas processuais 
daquele que deu causa à demanda judicial. 2. Não enseja reforma o entendimento fixado na origem, 
porquanto em perfeita harmonia com a orientação firmada por esta  Corte no sentido de que, no 
reconhecimento do pedido inicial, as custas e os honorários advocatícios serão devidos pelo executado, 
pois foi quem deu causa à instauração do processo, conforme o princípio da causalidade. 3. Desconstituir o 
entendimento fixado na origem - que verificou o reconhecimento, por parte do executado, ora recorrente, do 
crédito executado, o que enseja, pelo princípio da causalidade, o pagamento das custas processuais 
decorrentes da transação - demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, 
ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no AREsp 634.762/RJ, Segunda 
Turma, Rel. Ministro Humberto Martins - p.: 09/03/2015) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso, fixando os honorários advocatícios em 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Boa Vista, 2 de março de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000637-3 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
AGRAVADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. EDIVAL BRAGA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do 
Estado de Roraima, contra decisão oriunda da 2.ª Vara da Fazenda Pública, que indeferiu tutela de 
urgência em Ação Civil Pública proposta para anular ato convocatório da segunda turma para o Curso de 
Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado de Roraima.  
Argumenta o agravante que referido decisum não traduziria o melhor direito, porquanto o ato administrativo 
de convocação (Edital n.º 005/14, de 14 de setembro de 2014) e o subsequente (Edital n.º 006, de 16 de 
junho de 2016) violariam as regras do Edital n.º 001/2013, que teria previsto a convocação de uma turma 
única, constituindo verdadeira afronta ao instrumento convocatório, princípio da legalidade, interesse 
público, segurança jurídica e boa-fé. 
Finaliza por afirmar que estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, 
pugnando por sua concessão, inclusive liminarmente. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Justifica-se a concessão da tutela de urgência. 
Realmente, considerando as regras contidas no edital e em juízo provisório típico deste momento 
processual, tem-se como presentes os requisitos da relevância da fundamentação e do periculum in mora, 
tornando possível a concessão da medida inaudita altera pars: 
"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS ATOS QUE 
AFASTARAM OS CANDIDATOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA  PARA O CURSO DE 
FORMAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: 
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO 
FEITA SEM AMPARO DE MEDIDA JUDICIAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELO 2º APELANTE RELATIVA 
À IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA: ANÁLISE OBSTADA DIANTE DA OCORRÊNCIA 
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DE COISA JULGADA, BEM COMO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR 
RELATIVA À SUPOSTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: NÃO CONHECIDA. ANÁLISE POSTERGADA. 
CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL. MÉRITO: NULIDADE DO EDITAL REGULADOR DO 
CERTAME DECLARADA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO. 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EFEITO POSITIVO DA COISA JULGADA, IN CASU, 
PREEXISTENTE AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 
TEORIA DO FATO CONSUMADO, ANTE A PRECARIEDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE 
AUTORIZOU A PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES DO CURSO DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 
PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, BEM COMO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
POR PARTE DOS AUTORES. APLICAÇÃO DE MULTAS. RECURSOS PROVIDOS, POIS SE FUNDAM 
EM IDÊNTICA ALEGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA." (TJRR, AC 0010.12.700041-1, Câmara Cível, 
Rel.: Desª. Elaine Bianchi - p.: 12/05/16)  
III - Posto isto, defiro a medida liminar, determinando que o agravado se abstenha de convocar uma 
segunda turma para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, suspendendo o Edital n.º 
005/14 e atos supervenientes (Edital n.º 006/16) até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de 
3.000,00 (três mil reais). 
Comunique-se ao reitor singular os termos desta decisão, dispensadas as informações. 
Intime-se o agravado para contrarrazões. 
Decorrido o respectivo prazo, abra-se vista ao ilustre agente Ministerial 
Boa Vista, 2 de março de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000355-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: UBIRACY MEDEIROS DA SILVA 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0808913-67.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora confirma não confirma que há lesão 
originada exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que 
atualmente não há disfunções presentes no patrimônio físico da vítima, haja vista a ocorrência de cura sem 
sequelas da lesão sofrida não restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. No tocante à 
impugnação da parte autora a respeito do laudo pericial é sabido que o juizo pode decidir livremente de 
acordo com as provas constantes dos autos (art. 371 CPC). Destarte, ante a ausência de comprovação da 
suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito autoral.". 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que impugnou o laudo pericial ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 

SICOJURR - 00055952

rz
E

+
qK

a7
b5

m
v+

A
D

G
c0

nK
u/

7i
aC

8=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 9 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5933 071/160



Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 46 e não se insurgiu 
naquele momento. Quando instado a se manifestar acerca do laudo, cingiu-se a requerer a sua nulidade, 
alegando que deveriam ser observadas as provas trazidas na inicial. 
Justo por isso afirmar que ocorreu a preclusão temporal sobre a nomeação da perita e, acerca do laudo, foi 
observado o livre convencimento motivado do Magistrado, que não está obrigado a acolher as provas e 
alegações firmadas pela parte. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.15.827912-4 
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
APELADA: ÍNDIA LUCIANO DA SILVA 
RELATOR: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
DECISÃO 
Trata- se de Apelação Cível interposta, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), na ação de cobrança nº 0827912-
68.2015.8.23.0010, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Requerida ao 
pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção 
monetária a partir do evento danoso (data do acidente). 
Em suas razoes recursais, a Apelante alega, em síntese, que a Apelada não logrou êxito em comprovar a 
existência do nexo de causalidade entre a lesão alegada e o acidente de trânsito narrado na inicial. 
Assevera, ainda, que, no parecer do assistente técnico, foram apontadas divergências quanto à graduação 
da lesão apontada pelo perito judicial. 
Ressalta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do Código de 
Processo Civil, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 
Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente 
improcedente o pedido inicial ao que tange a debilidade do Membro Inferior Esquerdo, em razão da 
evidente ausência de nexo de causalidade, haja vista que os documentos juntados não comprovam que as 
lesões sofridas decorreram de acidente de trânsito. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. Decido 
Presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço do Recurso 
De acordo com o art. 932 do NCPC, compete ao Relator, dentre outras atividades, exercer as atribuições 
estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal, estando tais atribuições previstas no artigo 90 do RI desta 
corte. Vejamos:  
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V - negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI - dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
Como o presente recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, passo a decidi-lo 
monocraticamente. 
Após análise dos autos e das razões expendidas pela Apelante, tenho que o recurso não merece 
provimento. Ao analisar detidamente os Autos, verifica-se que a petição inicial encontra-se instruída com o 
boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico que, somados às conclusões do laudo pericial, são 
suficientes à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos.  
A simples divergência entre o laudo apresentado entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico da 
parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente 
para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das 
partes, encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUTORA COM 39 
ANOS DE IDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO INSS. DATA DA 
POSTAGEM VIA CORREIOS.. PRECEDENTES. (…) 5. Havendo divergência entre o laudo do perito 
judicial e do assistente técnico da parte, vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo razoável 

SICOJURR - 00055952

rz
E

+
qK

a7
b5

m
v+

A
D

G
c0

nK
u/

7i
aC

8=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 9 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5933 072/160



privilegiar o primeiro, pois é elaborado por profissional em posição eqüidistante das partes, com confiança 
do juízo, ademais elaborado com atenção ao contraditório e a ampla defesa. (AC 0013124-
55.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 
DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 p.953 de 22/09/2015).(…) (AC 0043223-66.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ 
FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.814 de 28/01/2016) (sem grifos no 
original) 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 42, DA LEI 8.213/91). AUSÊNCIA DE NEXO 
CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE PRATICADA PELO DEMANDANTE E A DOENÇA DE FUNDO 
PSIQUIÁTRICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL E OS RELATÓRIOS MÉDICOS 
PARTICULARES. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o laudo pericial do Juízo conclusivo no sentido de que não há 
comprovação de que o estado depressivo e ansioso alegado na inicial tenha sido originado ou agravado 
pelas atividades laborativas pregressas do demandante, bem como que o periciando não é portador de 
doença ocupacional, não merece acolhida o pedido de aposentadoria por invalidez. 2. Havendo divergência 
entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto 
elaborado sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial. Precedente. 3. Demonstrada a 
inexistência de nexo causal entre o trabalho e o agravo, não há que se falar em concessão de 
aposentadoria com fundamento no nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças ? CID, nos termos da Lei 
nº 11.340/06 e Decreto nº 6.042/07. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.(TJ-DF - APC: 
20090111541480 DF 0216089-88.2009.8.07.0015, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 
Julgamento: 22/10/2014,  4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2014 . Pág.: 211) 
(sem grifos no original) 
Ademais, em suas razões de recurso, a Seguradora, apesar de apontar que houve divergência entre as 
conclusões do laudo pericial e do parecer do assistente técnico, não requereu a realização de nova perícia, 
nem suscitou qualquer preliminar de nulidade. 
Portanto, considerando que a parte Apelante não apresentou outros elementos de prova, tenho que deve 
prevalecer o laudo elaborado pelo expert judicial, razão pela qual o não provimento do recurso é medida 
que se impõe. 
Eis por que conheço e julgo monocraticamente o recurso, para negar provimento ao apelo, com 
fundamento no art.932, inciso IV, "a", do NCPC, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 16 de dezembro de 2016. 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator". Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente 
técnico da parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura 
suficiente para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos 
interesses das partes encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 2. Recurso conhecido, 
mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 
26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000370-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: FERNANDO PEREIRA DE MORAES 
ADVOGADOS: DR. WALDECIR SOUZA CALDAS JÚNIOR E OUTRO – OAB/RR Nº 957-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0807902-03.2015.8.23.0010.2015.8.23.0010, a qual julgou 
improcedente o pleito autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 
487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora não confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Destarte, ante a ausência de 
comprovação da suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito 
autoral." 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que o laudo pericial é nulo ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n°. 44 e não se insurgiu 
naquele momento. Também, apesar de devidamente intimada (EP 65), não impugnou o laudo. 
Justo por isso se afirma que ocorreu a preclusão temporal sobre a matéria. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA NÃO REALIZADA OPORTUNAMENTE. 
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJRR - AC 0010.16.801896-7, Rel. Des. ELAINE CRISTINA 
BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 10/11/2016, DJe 07/12/2016, p. 37). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (TJRR - AC 
0010.15.827502-3, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 19/07/2016). Grifo nosso.  
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.  
1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente técnico da parte, dissociado de outros 
elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente para infirmar o laudo 
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elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das partes encontra-se apto 
a laborar de forma absolutamente imparcial.  
2. Recurso conhecido, mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva - p.: 26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO NÃO 
APRESENTADA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA PRECLUSA, NOS TERMOS DO ART. 278 DO NCPC. 
EVENTUAL NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ARGUIDA 
PRELIMINARMENTE NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJRR - AC 0010.15.833892-0, Rel. Juiz(a) Conv. 
MARIA APARECIDA CURY, Câmara Cível, julg.: 22/09/2016, DJe 26/09/2016, p. 49). Grifo nosso.  
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000471-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOSANA CAMPOS SANTANA 
ADVOGADOS: DR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ FILHO E OUTRO – OAB/RR Nº 645-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0823312-04.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora não confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. No tocante à impugnação da 
parte autora a respeito do laudo pericial é sabido que o juizo pode decidir livremente de acordo com as 
provas constantes dos autos (art. 371 CPC). Destarte, ante a ausência de comprovação da suposta 
invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito autoral". 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que impugnou o laudo pericial ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
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Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 46 e não se insurgiu 
naquele momento. Quando instado a se manifestar acerca do laudo, cingiu-se a requerer a sua nulidade, 
alegando que deveriam ser observadas as provas trazidas na inicial. 
Justo por isso afirmar que ocorreu a preclusão temporal sobre a nomeação da perita e, acerca do laudo, foi 
observado o livre convencimento motivado do Magistrado, que não está obrigado a acolher as provas e 
alegações firmadas pela parte. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.15.827912-4 
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
APELADA: ÍNDIA LUCIANO DA SILVA 
RELATOR: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
DECISÃO 
Trata- se de Apelação Cível interposta, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), na ação de cobrança nº 0827912-
68.2015.8.23.0010, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Requerida ao 
pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção 
monetária a partir do evento danoso (data do acidente). 
Em suas razoes recursais, a Apelante alega, em síntese, que a Apelada não logrou êxito em comprovar a 
existência do nexo de causalidade entre a lesão alegada e o acidente de trânsito narrado na inicial. 
Assevera, ainda, que, no parecer do assistente técnico, foram apontadas divergências quanto à graduação 
da lesão apontada pelo perito judicial. 
Ressalta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do Código de 
Processo Civil, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 
Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente 
improcedente o pedido inicial ao que tange a debilidade do Membro Inferior Esquerdo, em razão da 
evidente ausência de nexo de causalidade, haja vista que os documentos juntados não comprovam que as 
lesões sofridas decorreram de acidente de trânsito. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. Decido 
Presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço do Recurso 
De acordo com o art. 932 do NCPC, compete ao Relator, dentre outras atividades, exercer as atribuições 
estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal, estando tais atribuições previstas no artigo 90 do RI desta 
corte. Vejamos:  
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V - negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI - dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
Como o presente recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, passo a decidi-lo 
monocraticamente. 
Após análise dos autos e das razões expendidas pela Apelante, tenho que o recurso não merece 
provimento. Ao analisar detidamente os Autos, verifica-se que a petição inicial encontra-se instruída com o 
boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico que, somados às conclusões do laudo pericial, são 
suficientes à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos.  
A simples divergência entre o laudo apresentado entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico da 
parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente 
para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das 
partes, encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUTORA COM 39 
ANOS DE IDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO INSS. DATA DA 
POSTAGEM VIA CORREIOS.. PRECEDENTES. (…) 5. Havendo divergência entre o laudo do perito 
judicial e do assistente técnico da parte, vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo razoável 
privilegiar o primeiro, pois é elaborado por profissional em posição eqüidistante das partes, com confiança 
do juízo, ademais elaborado com atenção ao contraditório e a ampla defesa. (AC 0013124-
55.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 
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Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 
DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 p.953 de 22/09/2015).(…) (AC 0043223-66.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ 
FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.814 de 28/01/2016) (sem grifos no 
original) 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 42, DA LEI 8.213/91). AUSÊNCIA DE NEXO 
CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE PRATICADA PELO DEMANDANTE E A DOENÇA DE FUNDO 
PSIQUIÁTRICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL E OS RELATÓRIOS MÉDICOS 
PARTICULARES. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o laudo pericial do Juízo conclusivo no sentido de que não há 
comprovação de que o estado depressivo e ansioso alegado na inicial tenha sido originado ou agravado 
pelas atividades laborativas pregressas do demandante, bem como que o periciando não é portador de 
doença ocupacional, não merece acolhida o pedido de aposentadoria por invalidez. 2. Havendo divergência 
entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto 
elaborado sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial. Precedente. 3. Demonstrada a 
inexistência de nexo causal entre o trabalho e o agravo, não há que se falar em concessão de 
aposentadoria com fundamento no nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças ? CID, nos termos da Lei 
nº 11.340/06 e Decreto nº 6.042/07. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.(TJ-DF - APC: 
20090111541480 DF 0216089-88.2009.8.07.0015, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 
Julgamento: 22/10/2014,  4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2014 . Pág.: 211) 
(sem grifos no original) 
Ademais, em suas razões de recurso, a Seguradora, apesar de apontar que houve divergência entre as 
conclusões do laudo pericial e do parecer do assistente técnico, não requereu a realização de nova perícia, 
nem suscitou qualquer preliminar de nulidade. 
Portanto, considerando que a parte Apelante não apresentou outros elementos de prova, tenho que deve 
prevalecer o laudo elaborado pelo expert judicial, razão pela qual o não provimento do recurso é medida 
que se impõe. 
Eis por que conheço e julgo monocraticamente o recurso, para negar provimento ao apelo, com 
fundamento no art.932, inciso IV, "a", do NCPC, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 16 de dezembro de 2016. 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator". Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente 
técnico da parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura 
suficiente para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos 
interesses das partes encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 2. Recurso conhecido, 
mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 
26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000472-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: RAIMUNDO GRIGORIO DA SILVA 
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ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A  
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0822401-89.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora não confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que atualmente 
não há disfunções presentes no patrimônio físico da vítima, haja vista a ocorrência de cura sem sequelas 
da lesão sofrida, não restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. Destarte, ante a 
ausência de comprovação da suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência 
do pleito autoral." 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que o laudo pericial é nulo ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presentes os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 50 e não se insurgiu 
naquele momento. Também, apesar de devidamente intimada (EP 62), não impugnou o laudo. 
Justo por isso se afirma que ocorreu a preclusão temporal sobre a matéria. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA NÃO REALIZADA OPORTUNAMENTE. 
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO 
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJRR - AC 0010.16.801896-7, Rel. Des. ELAINE CRISTINA 
BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 10/11/2016, DJe 07/12/2016, p. 37). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (TJRR - AC 
0010.15.827502-3, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, p.: 19/07/2016). Grifo nosso.  
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.  
1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente técnico da parte, dissociado de outros 
elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente para infirmar o laudo 
elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das partes encontra-se apto 
a laborar de forma absolutamente imparcial.  
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2. Recurso conhecido, mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson 
Fernandes da Silva - p.: 26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO NÃO 
APRESENTADA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA PRECLUSA, NOS TERMOS DO ART. 278 DO NCPC. 
EVENTUAL NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ARGUIDA 
PRELIMINARMENTE NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJRR - AC 0010.15.833892-0, Rel. Juiz(a) Conv. 
MARIA APARECIDA CURY, Câmara Cível, julg.: 22/09/2016, DJe 26/09/2016, p. 49). Grifo nosso.  
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.802262-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOSÉ MACIEL CASTELO 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI  
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0802262-82.2016.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora confirma que há lesão originada 
exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que atualmente 
não há disfunções presentes no patrimônio físico da vítima, haja vista a ocorrência de cura sem sequelas 
da lesão sofrida, não restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. No tocante à 
impugnação da parte autora a respeito do laudo pericial é sabido que o juizo pode decidir livremente de 
acordo com as provas constantes dos autos (art. 371 CPC). Destarte, ante a ausência de comprovação da 
suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito autoral." 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que impugnou o laudo pericial ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
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Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 23 e não se insurgiu 
naquele momento. Quando instado a se manifestar acerca do laudo, cingiu-se a requerer a sua nulidade, 
alegando que deveriam ser observadas as provas trazidas na inicial. 
Justo por isso afirmar que ocorreu a preclusão temporal sobre a nomeação da perita e, acerca do laudo, foi 
observado o livre convencimento motivado do Magistrado, que não está obrigado a acolher as provas e 
alegações firmadas pela parte. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.15.827912-4 
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
APELADA: ÍNDIA LUCIANO DA SILVA 
RELATOR: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
DECISÃO 
Trata- se de Apelação Cível interposta, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), na ação de cobrança nº 0827912-
68.2015.8.23.0010, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Requerida ao 
pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção 
monetária a partir do evento danoso (data do acidente). 
Em suas razoes recursais, a Apelante alega, em síntese, que a Apelada não logrou êxito em comprovar a 
existência do nexo de causalidade entre a lesão alegada e o acidente de trânsito narrado na inicial. 
Assevera, ainda, que, no parecer do assistente técnico, foram apontadas divergências quanto à graduação 
da lesão apontada pelo perito judicial. 
Ressalta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do Código de 
Processo Civil, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 
Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente 
improcedente o pedido inicial ao que tange a debilidade do Membro Inferior Esquerdo, em razão da 
evidente ausência de nexo de causalidade, haja vista que os documentos juntados não comprovam que as 
lesões sofridas decorreram de acidente de trânsito. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. Decido 
Presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço do Recurso 
De acordo com o art. 932 do NCPC, compete ao Relator, dentre outras atividades, exercer as atribuições 
estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal, estando tais atribuições previstas no artigo 90 do RI desta 
corte. Vejamos:  
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V - negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI - dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
Como o presente recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, passo a decidi-lo 
monocraticamente. 
Após análise dos autos e das razões expendidas pela Apelante, tenho que o recurso não merece 
provimento. Ao analisar detidamente os Autos, verifica-se que a petição inicial encontra-se instruída com o 
boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico que, somados às conclusões do laudo pericial, são 
suficientes à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos.  
A simples divergência entre o laudo apresentado entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico da 
parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente 
para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das 
partes, encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUTORA COM 39 
ANOS DE IDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO INSS. DATA DA 
POSTAGEM VIA CORREIOS.. PRECEDENTES. (…) 5. Havendo divergência entre o laudo do perito 
judicial e do assistente técnico da parte, vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo razoável 
privilegiar o primeiro, pois é elaborado por profissional em posição eqüidistante das partes, com confiança 
do juízo, ademais elaborado com atenção ao contraditório e a ampla defesa. (AC 0013124-
55.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 
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Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 
DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 p.953 de 22/09/2015).(…) (AC 0043223-66.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ 
FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.814 de 28/01/2016) (sem grifos no 
original) 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 42, DA LEI 8.213/91). AUSÊNCIA DE NEXO 
CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE PRATICADA PELO DEMANDANTE E A DOENÇA DE FUNDO 
PSIQUIÁTRICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL E OS RELATÓRIOS MÉDICOS 
PARTICULARES. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o laudo pericial do Juízo conclusivo no sentido de que não há 
comprovação de que o estado depressivo e ansioso alegado na inicial tenha sido originado ou agravado 
pelas atividades laborativas pregressas do demandante, bem como que o periciando não é portador de 
doença ocupacional, não merece acolhida o pedido de aposentadoria por invalidez. 2. Havendo divergência 
entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto 
elaborado sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial. Precedente. 3. Demonstrada a 
inexistência de nexo causal entre o trabalho e o agravo, não há que se falar em concessão de 
aposentadoria com fundamento no nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças ? CID, nos termos da Lei 
nº 11.340/06 e Decreto nº 6.042/07. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.(TJ-DF - APC: 
20090111541480 DF 0216089-88.2009.8.07.0015, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 
Julgamento: 22/10/2014,  4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2014 . Pág.: 211) 
(sem grifos no original) 
Ademais, em suas razões de recurso, a Seguradora, apesar de apontar que houve divergência entre as 
conclusões do laudo pericial e do parecer do assistente técnico, não requereu a realização de nova perícia, 
nem suscitou qualquer preliminar de nulidade. 
Portanto, considerando que a parte Apelante não apresentou outros elementos de prova, tenho que deve 
prevalecer o laudo elaborado pelo expert judicial, razão pela qual o não provimento do recurso é medida 
que se impõe. 
Eis por que conheço e julgo monocraticamente o recurso, para negar provimento ao apelo, com 
fundamento no art.932, inciso IV, "a", do NCPC, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 16 de dezembro de 2016. 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator". Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente 
técnico da parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura 
suficiente para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos 
interesses das partes encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 2. Recurso conhecido, 
mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 
26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000527-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ROBERTO DAVI DA SILVA 
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ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0804757-36.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora confirma não confirma que há lesão 
originada exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que 
atualmente não há disfunções presentes no patrimônio físico da vítima, haja vista a ocorrência de cura sem 
sequelas da lesão sofrida não restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. No tocante à 
impugnação da parte autora a respeito do laudo pericial é sabido que o juizo pode decidir livremente de 
acordo com as provas constantes dos autos (art. 371 CPC). Destarte, ante a ausência de comprovação da 
suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito autoral.". 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que impugnou o laudo pericial ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 66 e não se insurgiu 
naquele momento. Quando instado a se manifestar acerca do laudo, cingiu-se a requerer a sua nulidade, 
alegando que deveriam ser observadas as provas trazidas na inicial. 
Justo por isso afirmar que ocorreu a preclusão temporal sobre a nomeação da perita e, acerca do laudo, foi 
observado o livre convencimento motivado do Magistrado, que não está obrigado a acolher as provas e 
alegações firmadas pela parte. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.15.827912-4 
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
APELADA: ÍNDIA LUCIANO DA SILVA 
RELATOR: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
DECISÃO 
Trata- se de Apelação Cível interposta, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), na ação de cobrança nº 0827912-
68.2015.8.23.0010, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Requerida ao 
pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção 
monetária a partir do evento danoso (data do acidente). 
Em suas razoes recursais, a Apelante alega, em síntese, que a Apelada não logrou êxito em comprovar a 
existência do nexo de causalidade entre a lesão alegada e o acidente de trânsito narrado na inicial. 
Assevera, ainda, que, no parecer do assistente técnico, foram apontadas divergências quanto à graduação 
da lesão apontada pelo perito judicial. 
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Ressalta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do Código de 
Processo Civil, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 
Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente 
improcedente o pedido inicial ao que tange a debilidade do Membro Inferior Esquerdo, em razão da 
evidente ausência de nexo de causalidade, haja vista que os documentos juntados não comprovam que as 
lesões sofridas decorreram de acidente de trânsito. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. Decido 
Presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço do Recurso 
De acordo com o art. 932 do NCPC, compete ao Relator, dentre outras atividades, exercer as atribuições 
estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal, estando tais atribuições previstas no artigo 90 do RI desta 
corte. Vejamos:  
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V - negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI - dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
Como o presente recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, passo a decidi-lo 
monocraticamente. 
Após análise dos autos e das razões expendidas pela Apelante, tenho que o recurso não merece 
provimento. Ao analisar detidamente os Autos, verifica-se que a petição inicial encontra-se instruída com o 
boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico que, somados às conclusões do laudo pericial, são 
suficientes à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos.  
A simples divergência entre o laudo apresentado entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico da 
parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente 
para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das 
partes, encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUTORA COM 39 
ANOS DE IDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO INSS. DATA DA 
POSTAGEM VIA CORREIOS.. PRECEDENTES. (…) 5. Havendo divergência entre o laudo do perito 
judicial e do assistente técnico da parte, vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo razoável 
privilegiar o primeiro, pois é elaborado por profissional em posição eqüidistante das partes, com confiança 
do juízo, ademais elaborado com atenção ao contraditório e a ampla defesa. (AC 0013124-
55.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 
DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 p.953 de 22/09/2015).(…) (AC 0043223-66.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ 
FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.814 de 28/01/2016) (sem grifos no 
original) 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 42, DA LEI 8.213/91). AUSÊNCIA DE NEXO 
CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE PRATICADA PELO DEMANDANTE E A DOENÇA DE FUNDO 
PSIQUIÁTRICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL E OS RELATÓRIOS MÉDICOS 
PARTICULARES. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o laudo pericial do Juízo conclusivo no sentido de que não há 
comprovação de que o estado depressivo e ansioso alegado na inicial tenha sido originado ou agravado 
pelas atividades laborativas pregressas do demandante, bem como que o periciando não é portador de 
doença ocupacional, não merece acolhida o pedido de aposentadoria por invalidez. 2. Havendo divergência 
entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto 
elaborado sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial. Precedente. 3. Demonstrada a 
inexistência de nexo causal entre o trabalho e o agravo, não há que se falar em concessão de 
aposentadoria com fundamento no nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças ? CID, nos termos da Lei 
nº 11.340/06 e Decreto nº 6.042/07. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.(TJ-DF - APC: 
20090111541480 DF 0216089-88.2009.8.07.0015, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 
Julgamento: 22/10/2014,  4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2014 . Pág.: 211) 
(sem grifos no original) 
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Ademais, em suas razões de recurso, a Seguradora, apesar de apontar que houve divergência entre as 
conclusões do laudo pericial e do parecer do assistente técnico, não requereu a realização de nova perícia, 
nem suscitou qualquer preliminar de nulidade. 
Portanto, considerando que a parte Apelante não apresentou outros elementos de prova, tenho que deve 
prevalecer o laudo elaborado pelo expert judicial, razão pela qual o não provimento do recurso é medida 
que se impõe. 
Eis por que conheço e julgo monocraticamente o recurso, para negar provimento ao apelo, com 
fundamento no art.932, inciso IV, "a", do NCPC, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 16 de dezembro de 2016. 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator". Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente 
técnico da parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura 
suficiente para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos 
interesses das partes encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 2. Recurso conhecido, 
mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 
26/10/2016). Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000505-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LUZIEL FERREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI  
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, nos autos da ação de cobrança n° 0826113-87.2015.8.23.0010, a qual julgou improcedente o pleito 
autoral, extinguindo a demanda, com resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Entendeu o Togado que "a perícia médica realizada na parte autora confirma não confirma que há lesão 
originada exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, porém, afirma que 
atualmente não há disfunções presentes no patrimônio físico da vítima, haja vista a ocorrência de cura sem 
sequelas da lesão sofrida não restando configurada a invalidez permanente total ou parcial. No tocante à 
impugnação da parte autora a respeito do laudo pericial é sabido que o juizo pode decidir livremente de 
acordo com as provas constantes dos autos (art. 371 CPC). Destarte, ante a ausência de comprovação da 
suposta invalidez alegada, impossível outra solução senão a improcedência do pleito autoral.". 
Descontente, a parte apelante aduz que a documentação contida na inicial confirma a lesão sofrida pela 
parte e que esta decorreu de acidente de trânsito. 
Afirma que impugnou o laudo pericial ante a incapacidade técnica da médica designada, uma vez que 
desconsiderou as provas documentais colacionadas, tendo o MM. Juiz a quo se baseado no referido laudo 
para julgar improcedente o pedido autoral. 
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Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso, com a consequente declaração de nulidade do laudo 
pericial apresentado, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para designação de perícia 
técnica por outro profissional. 
Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença monocrática. 
Vieram os autos conclusos.  
É o breve relato.  
Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Conheço do recurso já que presente os pressupostos, mas antecipo que não será provido. 
Isso porque, o Togado agiu acertadamente, pois tomou como fundamento laudo médico pericial feito por 
profissional que tem conhecimento técnico necessário para tanto. 
Ademais, o apelante se limitou a tecer argumentos genéricos, críticas à qualidade do trabalho pericial, sem, 
contudo, apontar fundamentos fortes e coesos que, no caso concreto, não constituem fundamento razoável 
para a realização de novo trabalho. 
Outrossim, entendo que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos (art. 148, II, § 1º, do CPC). 
Ocorre que a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 43 e não se insurgiu 
naquele momento. Quando instado a se manifestar acerca do laudo, cingiu-se a requerer a sua nulidade, 
alegando que deveriam ser observadas as provas trazidas na inicial. 
Justo por isso afirmar que ocorreu a preclusão temporal sobre a nomeação da perita e, acerca do laudo, foi 
observado o livre convencimento motivado do Magistrado, que não está obrigado a acolher as provas e 
alegações firmadas pela parte. 
Esta e. Câmara Cível já demonstrou seu posicionamento quanto ao assunto em tela em outras 
oportunidades. Confira-se: 
"APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.15.827912-4 
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
APELADA: ÍNDIA LUCIANO DA SILVA 
RELATOR: JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
DECISÃO 
Trata- se de Apelação Cível interposta, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), na ação de cobrança nº 0827912-
68.2015.8.23.0010, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Requerida ao 
pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção 
monetária a partir do evento danoso (data do acidente). 
Em suas razoes recursais, a Apelante alega, em síntese, que a Apelada não logrou êxito em comprovar a 
existência do nexo de causalidade entre a lesão alegada e o acidente de trânsito narrado na inicial. 
Assevera, ainda, que, no parecer do assistente técnico, foram apontadas divergências quanto à graduação 
da lesão apontada pelo perito judicial. 
Ressalta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do Código de 
Processo Civil, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 
Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando totalmente 
improcedente o pedido inicial ao que tange a debilidade do Membro Inferior Esquerdo, em razão da 
evidente ausência de nexo de causalidade, haja vista que os documentos juntados não comprovam que as 
lesões sofridas decorreram de acidente de trânsito. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o breve relato. Decido 
Presentes os requisitos de admissibilidade. Conheço do Recurso 
De acordo com o art. 932 do NCPC, compete ao Relator, dentre outras atividades, exercer as atribuições 
estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal, estando tais atribuições previstas no artigo 90 do RI desta 
corte. Vejamos:  
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V - negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI - dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
Como o presente recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, passo a decidi-lo 
monocraticamente. 
Após análise dos autos e das razões expendidas pela Apelante, tenho que o recurso não merece 
provimento. Ao analisar detidamente os Autos, verifica-se que a petição inicial encontra-se instruída com o 
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boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico que, somados às conclusões do laudo pericial, são 
suficientes à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos.  
A simples divergência entre o laudo apresentado entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico da 
parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente 
para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das 
partes, encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS. AUTORA COM 39 
ANOS DE IDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO INSS. DATA DA 
POSTAGEM VIA CORREIOS.. PRECEDENTES. (…) 5. Havendo divergência entre o laudo do perito 
judicial e do assistente técnico da parte, vigora o princípio do livre convencimento motivado, sendo razoável 
privilegiar o primeiro, pois é elaborado por profissional em posição eqüidistante das partes, com confiança 
do juízo, ademais elaborado com atenção ao contraditório e a ampla defesa. (AC 0013124-
55.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 
DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 p.953 de 22/09/2015).(…) (AC 0043223-66.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ 
FEDERAL RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.814 de 28/01/2016) (sem grifos no 
original) 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 42, DA LEI 8.213/91). AUSÊNCIA DE NEXO 
CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE PRATICADA PELO DEMANDANTE E A DOENÇA DE FUNDO 
PSIQUIÁTRICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL E OS RELATÓRIOS MÉDICOS 
PARTICULARES. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. 
SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o laudo pericial do Juízo conclusivo no sentido de que não há 
comprovação de que o estado depressivo e ansioso alegado na inicial tenha sido originado ou agravado 
pelas atividades laborativas pregressas do demandante, bem como que o periciando não é portador de 
doença ocupacional, não merece acolhida o pedido de aposentadoria por invalidez. 2. Havendo divergência 
entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto 
elaborado sob o crivo do contraditório e por profissional imparcial. Precedente. 3. Demonstrada a 
inexistência de nexo causal entre o trabalho e o agravo, não há que se falar em concessão de 
aposentadoria com fundamento no nexo epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças ? CID, nos termos da Lei 
nº 11.340/06 e Decreto nº 6.042/07. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.(TJ-DF - APC: 
20090111541480 DF 0216089-88.2009.8.07.0015, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 
Julgamento: 22/10/2014,  4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2014 . Pág.: 211) 
(sem grifos no original) 
Ademais, em suas razões de recurso, a Seguradora, apesar de apontar que houve divergência entre as 
conclusões do laudo pericial e do parecer do assistente técnico, não requereu a realização de nova perícia, 
nem suscitou qualquer preliminar de nulidade. 
Portanto, considerando que a parte Apelante não apresentou outros elementos de prova, tenho que deve 
prevalecer o laudo elaborado pelo expert judicial, razão pela qual o não provimento do recurso é medida 
que se impõe. 
Eis por que conheço e julgo monocraticamente o recurso, para negar provimento ao apelo, com 
fundamento no art.932, inciso IV, "a", do NCPC, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 16 de dezembro de 2016. 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator". Grifo nosso. 
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. PARTE 
QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO 
LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. RECURSO 
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente 
técnico da parte, dissociado de outros elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura 
suficiente para infirmar o laudo elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos 
interesses das partes encontra-se apto a laborar de forma absolutamente imparcial. 2. Recurso conhecido, 
mas desprovido." (TJRR, AC 0010.16.801560-9, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 
26/10/2016). Grifo nosso. 
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"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR - AC 0000.16.000674-8, Rel. 
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 09/06/2016, DJe 15/06/2016, p. 12). Grifo nosso. 
Portanto, arrimada na fundamentação acima, nego provimento ao recurso, nos termos do inciso V do art. 
90 do NRITJRR e, mantenho incólume a sentença hostilizada. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.08.912062-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO GMAC S/A 
ADVOGADO: DR. SIDNEI FERRARIA – OAB/SP Nº 253137-N 
APELADO: MARCOS ANTONIO DEMEZIO DOS SANTOS 
ADVOGADOS: DR. ALEXANDER SENA DE OLIVEIRA E OUTRO – OAB/RR Nº 247-B 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença. prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível, nos 
autos sub n. 0912062-26.2008.8.23.0010, que extinguiu o feito em razão da satisfação do crédito. 
Inconformado, aduz que iniciada a fase de execução, o recorrente apresentou impugnação alegando 
excesso em razão de erro nos cálculos (EP 193), art. 475 §3º CPC/73, contudo esta foi rejeitada pelo Douto 
Juiz, conforme EP 196. 
Informa que após isso o recorrido requereu levantamento de valores no montante de R$ 49.470,93 
(quarenta e nove mil quatrocentos e setenta reais e noventa e três centavos), EP 218, o que foi deferido 
pelo Juízo. 
Explica que, diante o levantamento dos valores, foi prolatada sentença de extinção da execução (EP 212), 
por satisfação do crédito.  
Alega haver oposto embargos declaratórios com efeitos infringentes, em razão de não ser intimado da 
decisão que não conheceu da mencionada irresignação (EP 205), impedindo o manejo da via recursal 
pertinente. 
Aduz, ainda, ocorrência de flagrante erro nos cálculos do exequente ora recorrido, isto porque, foi apurado 
um saldo devedor no importe de R$ 29.934,45 (vinte e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos), conforme EP 193, contudo não foi observado pelo Juízo a quo.  
Requer seja reformada a sentença que rejeitou os embargos declaratórios (EP 233), dando-se total 
provimento a este recurso, condenando o recorrido nos ônus da sucumbência. Pré-questionados todos os 
dispositivos legais e constitucionais. Requer, ainda, que todas as publicações e ou intimações sejam 
efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL NUNES ROMERO inscrito na OAB/SP 
168.016, SIDNEI FERRARIA inscrito na OAB/SP 253.137, sob pena de nulidade de todos os atos 
processuais praticados, 
Sem contrarrazões EP. 255. 
Vieram os autos conclusos.  
Eis o relato necessário. Decido monocraticamente autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
O recurso comporta provimento.  
Em que pese haja sentença extinguindo ação em razão da satisfação de crédito (EP. 212), compulsando os 
autos se verifica um erro processual. 
Contextualizando: O recorrente interpôs petição de exceção de pré-executividade alegando excesso de 
execução. O juízo a quo julgou pela rejeição, EP. 196. Irresignada, a parte executada, interpôs recurso EP. 
202. 
No EP. 205, o Juízo proferiu decisão interlocutória determinando riscar o EP. 202, ou seja, o recurso da 
parte, e certificar o trânsito em julgado da decisão do EP. 196. Contudo, a parte recorrente não foi intimada 
do EP. 205, de modo que teve cerceado o direito ao respectivo recurso. 
Em seguida (EP. 212), veio sentença de extinção. 
Pois bem. É cediço no direito brasileiro que o patrono da causa deve ser intimado, pessoalmente ou pelo 
órgão oficial, de todos os atos essenciais processuais praticados, sob pena de nulidade do processo. 
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A compreensão encontra respaldo na Constituição Federal:  
"Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado 
no sigilo não prejudique o interesse público à informação (CF: 93, e, IX); (sem grifos no original) 
"O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei" (CF: art 133). 
E ainda, na e legislação infraconstitucional, citando somente alguns artigos: 
"O advogado é indispensável à administração da justiça". (Lei 8.906/1994: art. 2º) 
"Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas 
datas tiverem sido designadas no calendário" (CPC: art. 191, §2º). 
"Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo" (CPC: 269). 
"As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei" (CPC: 270). 
"A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual 
será tido por tempestivo se o vício for reconhecido" (CPC: 272§8º). 
Desse modo, não sendo o advogado intimado acerca de qualquer ato processual, com exceção do artigo 
191, §2º, do CPC, é certo que o procedimento fica eivado de nulidade.  
Acerca da questão colaciono o julgado:  
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. 
DEPÓSITO. ERRO. INTELIGÊNCIA ART. 236, § 1º DO CPC. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO NÃO PROVIDO.  
1. Deve ser respeitado tanto o princípio do contraditório (em resumo, direito de informação a respeito dos 
atos processuais), quanto o princípio do devido processo legal (que abarca todas as demais regras 
processuais).  
2. O que é imprescindível para a validade da intimação é a menção dos nomes das partes e de seus 
advogados, de maneira suficiente para identificá-los. A preterição desses requisitos causa a nulidade da 
intimação (art. 236, § 1º).  
3. O Advogado da parte deve ser intimado, pessoalmente ou pelo órgão oficial, de todos os atos essenciais 
processuais praticados, sob pena de nulidade do processo.  
4. [...]" (TJPR - 17ª C.Cível - A - 704431-5/01 - Barracão -  Rel.: Francisco Jorge - Unânime -  - J. 
15.12.2010) (grifos no original) 
Outra não é a compreensão dos Tribunais Superiores: 
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
ART. 543-C, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC.  AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
DO AGRAVADO PARA RESPOSTA. OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. O PRINCÍPIO DO PREJUÍZO 
IMPEDE A APLICAÇÃO DA REGRA MATER DA INSTRUMENTALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. 
1. A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do 
contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC, in verbis: "Art. 527.  Recebido o agravo de instrumento no 
tribunal, e distribuído "incontinenti", o Relator: (...) V - mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, 
por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo 
de dez (10) dias(art. 525, § 2º), facultando-lhe juntar a documentação que entender conveniente, sendo que, 
nas comarcas sede de tribunal e naquelas em que o expediente forense for divulgado no diário oficial, a 
intimação far-se-á mediante publicação no órgão oficial."  
2. A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo 
(art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação 
para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. 
(Precedentes: REsp 1187639/MS, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
20/05/2010, DJe 31/05/2010; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1101336/RS, Rel. Ministro  HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 02/03/2010; REsp 1158154/RS, Rel.Ministro  
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 27/11/2009; EREsp 882.119/RS, Rel. 
Ministro  HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009; EREsp 
1038844/PR, Rel. Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 
20/10/2008)  
3. Doutrina abalizada perfilha o mesmo entendimento, verbis: "Concluso o instrumento ao relator, nas 48 
horas seguintes à distribuição (art. 549, caput), cabe-lhe, de ofício, se configurada qualquer das hipóteses 
do art. 557 caput, indeferir liminarmente o agravo (inciso I). Não sendo esse o caso, compete-lhe tomar as 
providências arroladas nos outros incisos do art. 527.(...) A subsequente providência - cuja omissão 
acarreta nulidade - consiste na intimação do agravado."  (José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao 
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Código de Processo Civil, Vol. V, 15ª ed., Ed.Forense, p. 514) 4. In casu, o acórdão recorrido deu 
provimento ao agravo de instrumento do Município de São Paulo, causando evidente prejuízo aos 
agravados, ora recorrentes, por isso que merece ser reformado. 
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma 
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um 
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes 
para embasar a decisão. 
6.  Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, para que proceda 
à intimação do recorrente para apresentação de contra-razões ao agravo de instrumento. Prejudicadas as 
demais questões suscitadas. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 
08/2008". (STJ - REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, 
DJe 28/09/2010) (Sem grifo no original) 
"EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO 
MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. 
CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  
1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, 
do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. 
Precedentes. 
2. Nula a intimação relativa ao acórdão lavrado ao julgamento de agravo regimental porquanto não 
direcionada aos procuradores constituídos nos autos pela parte, até então a atuar em causa própria. 
Necessária a republicação, com reabertura do prazo recursal.  
3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício". (STF - HC 129553, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 
PUBLIC 13-10-2015)  
Do mesmo modo se posiciona esta Corte de Justiça: 
" GRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DAS 
INTIMAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NO  PROJUDI - 
SISTEMA QUE NÃO PERMITE A INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - NESTE CASO, ENTRETANTO, NÃO SE 
VERIFICA, NO ANDAMENTO DO PROCESSO ELETRÔNICO, A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 
AGRAVANTE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO, MESMO DO RÉU REVEL, UMA VEZ QUE TEM 
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS - ART. 322, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO".(TJRR - AgInst 0000.14.002208-8, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 
10/02/2015, DJe 11/02/2015, p. 27-28) (sem grifos no original) 
Em arremate, observo que o recorrente cumpriu o disposto no artigo 272, §8º, do Código de Processo Civil, 
pois vem reiteradamente, desde a primeira oportunidade, arguindo a referida nulidade. 
Diante de todo o exposto, e arrimada na fundamentação acima, bem como no inciso VI do art. 90 do 
NRITJRR, dou provimento ao recurso para anular o referido processo, desde o EP. 206, datado de 
26.08.2015, para que sejam as partes intimadas da decisão interlocutória do EP. 205. 
Boa Vista, 24 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.807552-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A  
APELADA: JÉSSICA CAROLINE AMORIM DE SOUSA 
ADVOGADOS: DR. MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO E OUTRO – OAB/RR Nº 748-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT n° 0807552-
78.2016.8.23.0010, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ora apelante a pagar à 
recorrida o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta), com juros a partir da citação e 
correção monetária a partir do evento danoso, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do 
art. 487, I, do NCPC. 
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Alega, a apelante, preliminarmente, que não foi intimada para manifestar-se acerca do laudo pericial, o que 
evidencia o cerceamento de defesa, sendo nula a sentença combatida. 
Aduz, outrossim, que a sentença merece reforma pelo fato de o MM. Juiz não ter observado a discordância 
do assistente técnico, o qual afirma que a parte autora não apresenta sequelas. 
Sustenta, ainda, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 436 do CPC/73. 
Requer, ao final, o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade, anulando-se a perícia e a 
sentença. No mérito, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença combatida, julgando-se 
totalmente procedente o pedido autoral. 
Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (EP 34). 
É o relatório. 
Decido, autorizada pelo que dispõe o art. 90 do RITJRR. 
Conheço do presente recurso, uma vez que estão presentes seus pressupostos de admissibilidade.  
Analisando detidamente o decisum guerreado, verifico haver razão à irresignação da apelante. 
O NCPC no §1º do art. 477 prevê, verbis: 
Art. 477. 
(…) 
§1º. As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 
comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de casa uma das partes, em igual prazo, 
apresentar seu respectivo parecer. 
In casu, não foi oportunizado a nenhuma das partes o prazo previsto no referido dispositivo legal, sendo, 
logo após a juntada do laudo pericial (EP 19), proferida sentença (EP 21) que utilizou como fundamento 
central o laudo pericial, julgando parcialmente procedente a demanda, condenando a parte ré ao 
pagamento de indenização. 
Assim, verificando-se que às partes não foi concedida a oportunidade de manifestar sobre determinada 
providência jurisdicional, especialmente quando a essa pode influenciar diretamente na resolução do litígio, 
haverá flagrante afronta ao contraditório e a ampla defesa da parte prejudicada.  
Nesse sentido é o entendimento sufragado nesta Corte de Justiça: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR 
DE NULIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR 
ACERCA DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE SE 
BASEOU NO LAUDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. PREJUÍZO EVIDENTE. 
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (g.n.) 
(TJRR - AC 0000.16.000506-2, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 05/05/2016, DJe 
12/05/2016, p. 63)  
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. JUNTADA DE 
LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESCUMPRIMENTO DO §1º DO ART. 
477 DO NCPC. PREJUÍZO VERIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. 
EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 
(g.n.) 
(TJRR - EDecAC 0010.15.833572-8, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 01/12/2016, DJe 
07/12/2016, p. 14) 
Portanto, forte na fundamentação acima e autorizada pelo inciso VI do art. 90 do NRITJRR, dou provimento 
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular 
prosseguimento do feito, intimando as partes o fim de se pronunciarem acerca do conteúdo do laudo 
pericial. 
P. R. I. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005.16.800007-2 - ALTO ALEGRE/RR 
AUTOR: OLAVO PAULO ANDRADE BARROS 
ADVOGADO: DR. MARCUS PAIXÃO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 285-A 
RÉU: O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS – OAB/RR Nº 1048-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
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Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pela douta Juíza de Direito da Comarca de Alto 
Alegre nos autos da Ação de Cobrança nº 0800007-69.2016.8.23.0005, a qual julgou parcialmente 
procedente o pleito autoral, nos termos do art. 269, I, do CPC. 
Consta do feito virtual que a parte autora foi contratada pelo Município de Alto Alegre para exercer suas 
funções na FUNASA no período de 01/04/2010 a 02/02/2012 e requereu o reconhecimento dos direitos 
trabalhistas previstos na CLT. 
A magistrada sentenciante entendeu que não é o caso de contrato de trabalho regido pela CLT, tampouco 
o caso de pagamento das verbas lá previstas e, condenou o requerido ao pagamento do saldo de salários e 
depósito de FGTS. 
Subiram os autos por forca do inciso I do art. 496 do NCPC. 
É o breve relato.  
Decido monocraticamente autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
A matéria da presente lide já foi reiteradamente enfrentada por esta Corte Estadual, a qual, no julgamento 
recente das Apelações Cíveis ns. 0005.14.800029-1 e 0020.13.700153-1, no dia 25/08/2016, firmou o 
entendimento, ressalvado o desta Relatora, observando o Tema 308 do STF, de que, ao trabalhador 
temporário, que tem o seu contrato reconhecido como nulo, é devido, apenas, o saldo de salário e o 
levantamento dos valores depositados na conta do FGTS de sua titularidade. 
Os julgados restaram assim ementados: 
"APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE 
CONCURSO PÚBLICO - NULIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 
13.º SALÁRIO PROPORCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 308 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
RECURSO DESPROVIDO. 
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015);  
2. Pretendendo a apelante o recebimento de outras verbas, correta a sentença que proclama a 
improcedência do pedido." (TJRR - AC 0005.14.800029-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, 
julg.: 25/08/2016, DJe 31/08/2016, p. 13) 
"APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE 
CONCURSO PÚBLICO - NULIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 
13.º SALÁRIO PROPORCIONAL E FGTS - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 308 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.  
1. Os contratos temporários declarados nulos com a administração pública têm como "Efeitos jurídicos: 
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS" (STF, RE nº 863.125/MG-AgR, Segunda Turma, 
Relator: Ministro Gilmar Mendes - p.: 06/05/2015);  
2. Pretendendo a apelante o recebimento de outras verbas, correta a sentença que proclama a 
improcedência do pedido." (TJRR - AC 0020.13.700153-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, 
julg.: 25/08/2016, DJe 31/08/2016, p. 14) 
Nesse mesmo sentido pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal: 
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO. 
NULIDADE: DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS: 
PRECEDENTES. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 
DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (Re 928401 / MG - MINAS GERAIS RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 30/05/2016 - DJE 03/06/2016)  
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO 
DE SERVIÇO. 3. CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO E INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. 4. EFEITOS JURÍDICOS: PAGAMENTO DO SALDO 
SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. PRECEDENTES: RE-RG 596.478, RED. DO ACÓRDÃO DIAS 
TOFFOLI, E RE-RG 705.140, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI. 5. APLICABILIDADE DESSA ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL AOS CASOS DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO." (RE 863125 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015). 
Considerando que a sentença monocrática ora examinada alinha-se a tal entendimento, nego provimento à 
presente remessa e integralizo a sentença de piso. 
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Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 

SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
BOA VISTA, 08 DE MARÇO DE 2017. 

 
ÁLVARO DE OLIVEIRA JUNIOR 

DIRETOR DA SECRETARIA 
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PRESIDÊNCIA 
 

PORTARIAS DO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando a decisão proferida no Processo n.º 0003192-88.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 
RESOLVE: 
 
N.º 656 - Alterar as férias do Dr. JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA, Juiz de Direito titular da Comarca de 
Rorainópolis, referentes a 2016, anteriormente marcadas para o período de 08.03 a 06.04.2017, para serem 
usufruídas no período de 09.03 a 07.04.2017. 
 
N.º 657 - Conceder ao Dr. JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA, Juiz de Direito titular da Comarca de 
Rorainópolis, dispensa do expediente nos dias 10 e 11.04.2017, em virtude de sua designação para atuar 
como plantonista na Comarca de Rorainópolis no dia 25.09.2016 (domingo) e no período de 26 a 
30.09.2016 (semanal). 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
 

PORTARIA N.º 658, DO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Dr. AIR MARIN JÚNIOR, Juiz de Direito titular da Comarca de São Luiz do Anauá, para, 
cumulativamente, responder pela Comarca de Rorainópolis, no período de 09 a 15.03.2017, em virtude de 
férias do titular. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
  

PORTARIA N.º 659, DO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 
 

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

Considerando a decisão proferida no Processo n.º 0003195-43.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 

RESOLVE: 
 

Conceder à Dr.ª SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES, Juíza de Direito titular da Comarca de Alto 
Alegre, dispensa do expediente nos dias 10 e 11.04.2017, em virtude de sua designação para atuar como 
plantonista na Comarca de Alto Alegre nos períodos de 18 a 22.04.2016 e de 25 a 29.04.2016 (semanal). 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
Expediente de 08/03/2017 
 
Presidência 
SEI 0003098-43.2017.8.23.8000 
Especificação: Requerimento de férias  

DECISÃO 

Trata-se de requerimento apresentado pelo Juiz de Direito RODRIGO CARDOSO FURLAN, no qual requer 
alteração de período de férias dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme cronograma 
apresentado no evento 0108687. 

No presente caso, o Dr. Rodrigo Cardoso Furlan, Juiz de Direito titular da Segunda Vara Criminal, solicita 
alteração das férias referentes a 2014 e aos 1º e 2º períodos de 2015, dentre outras, para serem 
usufruídas nos períodos de 10.11.2017 a 09.12.2017, de 11.12.2017 a 09.01.2018 e de 10.01.2018 a 
08.02.2018, respectivamente. 

A SGP esclarece que consta em tramitação o Processo SEI nº 0002772-83.2017.8.23.8000, em que o 
requerente manifestou o interesse em converter em pecúnia as suas férias não gozadas, referentes ao 2º 
Período de 2014, 1º Período de 2015 e 2º Período de 2015, com fulcro na Resolução TJRR nº 03/2017,  
que autorizou "indenização dos períodos de férias acumulados pelos magistrados, referentes aos anos de 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, condicionada à existência de disponibilidade orçamentária”. 
Sugere, em seu despacho 0111462 que, em razão do mencionado acima, e considerando a proximidade 
do início das referidas férias, atualmente marcadas para 09/03/2017, que as férias referentes ao 2º período 
de 2014 e aos dois períodos de 2015 sejam alteradas para usufruto em data oportuna, ressaltando que tal 
sugestão tem o fito de evitar novas alterações, caso o Processo SEI nº 0002772-83.2017.8.23.8000 não 
seja concluído antes da nova data solicitada. 

Por fim, recomenda, quanto aos períodos de férias referentes ao exercício de 2016 e 2017, que sejam 
avaliados quando da elaboração da escala anual de férias 2018. 

São os fatos. 

Decido. 

Considerando não haver, até o momento, deliberação quanto ao pedido de indenização objeto do SEI 
0002772-83.2017.8.23.8000, defiro o pedido de alteração de férias formulado pelo Juiz Rodrigo Furlan, 
com relação aos exercícios de 2014 e 2015, para serem usufruídos no período de 10.11.2017 a 
09.12.2017  e de 11.12.2017 a 09.01.2018, respectivamente. 

Quanto a alteração das férias referentes aos exercícios de 2016 e 2017, deixo de analisar o pedido, 
conforme sugestão da SGP, devendo o Magistrado apresentar a indicação dos períodos de interesse no 
momento da elaboração da escala anual de férias prevista no artigo 9º da Resolução TP Nº 51/2011. 

Dê ciência ao Magistrado. 

Publique-se. 

À SGP para as providências necessárias. 

Boa Vista, 08 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

Presidência 
SEI 0001705-83.2017.8.23.8000 
Especificação: Requerimento de Ajuda de Custo e aux ílio-moradia  

 DECISÃO 

Trata-se de procedimento administrativo formulado pelo Juiz Substituto Marcos José de Oliveira, 
solicitando pagamento de ajuda de custo para as despesas decorrentes da mudança de domicílio, da 
cidade de Juazeiro do Norte/CE para a cidade de Boa Vista/RR, bem como a concessão do auxílio-
moradia, conforme documento 0093956. 
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Consta nos autos que o requerente foi nomeado para o cargo de Juiz Substituto deste Tribunal, através do 
ato nº 006, do dia 09.01.2017, publicado no DJE nº 5895 de 10.01.2017, tomando posse no dia 27.01.2017 
(0101344). 

Feito devidamente instruído, contando com declaração de não incidência nas vedações previstas nos 
incisos II e III da Resolução TP nº 44/2014 (0100841) e manifestação da Secretaria de Orçamento e 
Finanças, informando a disponibilidade orçamentária para custear a despesa (0101987). 

Manifestações favoráveis apresentadas pela Secretária de Gestão de Pessoas (0101344) e pelo 
Secretário Geral (0103927). 

É o relatório. 

Decido. 

A concessão da ajuda de custo requerida está disciplinada na Resolução TP nº 44/2014, sendo devida aos 
magistrados que atenderem aos requisitos estabelecidos em seu artigo 3º. 

Assim, estando o requerimento amparado pelos art. 65, I, da Lei nº 35/1979-LOMAN c/c art. 83, VIII, do 
COJERR, respeitadas às exigências estabelecidas na Resolução mencionada, corroboro com as 
manifestações da SGP e da SG e defiro o pedido formulado no requerimento (0093956).  

Publique-se. 

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

Após, à SOF para emissão de Nota de Empenho. 

 Boa Vista, 08 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
 

Presidência  
SEI 0001695-39.2017.8.23.8000 
Assunto: Requerimento de Ajuda de Custo 

 DECISÃO 

Trata-se de procedimento administrativo formulado pela Juíza Substituta Liliane Cardoso, solicitando 
pagamento de ajuda de custo, para as despesas decorrentes da mudança de domicílio, da cidade de 
Sacramento/MG para a cidade de Boa Vista/RR. 

Feito devidamente instruído, contando com a manifestação da Secretaria de Orçamento e Finanças, 
informando a disponibilidade orçamentária para custear a despesa. 

O Secretário de Gestão de Pessoas opinou pelo deferimento do pedido. 

É o relatório. 

Decido. 

Consta nos autos que o requerente foi nomeada para o cargo de Juiz Substituto deste Tribunal, através do 
ato nº 005, do dia 09.01.2017, publicado no DJE nº 5895 de 10.01.2017, tomando posse no dia 
27.01.2017. 

Diante disso, houve a comprovação da mudança de domicílio civil, estando o requerimento amparado 
pelos art. 65, I, da Lei nº 35/1979-LOMAN c/c art. 83, VIII, do COJERR. 

Diante do exposto, defiro o pedido. 

Encaminhe-se o feito à Secretaria de Gestão de Pessoas para as providências cabíveis. Após, à SOF para 
emissão de Nota de Empenho. 

Publique-se. 

Boa Vista, 08 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 
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Presidência  
SEI n.º 0002605-66.2017.8.23.8000 
Assunto: Requerimento de Ajuda de Custo  

DECISÃO 

Trata-se de procedimento administrativo formulado pelo Juiz Substituto Raimundo Anastácio Carvalho 
Dutra Filho, solicitando pagamento de ajuda de custo para as despesas decorrentes da mudança de 
domicílio, da cidade de Manaus/AM para a cidade de Boa Vista/RR, bem como a concessão do auxílio-
moradia. 

Consta nos autos que o requerente foi nomeado para o cargo de Juiz Substituto deste Tribunal, conforme 
publicação no DJE nº 5895 de 10.01.2017, tomando posse no dia 27.01.2017 (0104572). 

Feito devidamente instruído, contando com declaração de não incidência nas vedações previstas nos 
incisos II e III da Resolução TP nº 44/2014 (0101040) e manifestação da Secretaria de Orçamento e 
Finanças, informando a disponibilidade orçamentária para custear a despesa (0104205). 

Manifestações favoráveis apresentadas pela Secretária de Gestão de Pessoas (0104070) e pelo 
Secretário Geral (0104572). 

É o relatório. 

Decido. 

A concessão da ajuda de custo requerida está disciplinada na Resolução TP nº 44/2014, sendo devida aos 
magistrados que atenderem aos requisitos estabelecidos em seu artigo 3º. 

Assim, estando o requerimento amparado pelos art. 65, I, da Lei nº 35/1979-LOMAN c/c art. 83, VIII, do 
COJERR, respeitadas às exigências estabelecidas na Resolução mencionada, corroboro com as 
manifestações da SGP e da SG e defiro o pedido formulado no requerimento (0100764). 

Publique-se. 

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

Após, à SOF para emissão de Nota de Empenho.  

Boa Vista, 08 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

Presidência  
SEI n.º 0004155-96.2017.8.23.8000 
Assunto: Visita do servidor Firmino  

DECISÃO 

Considerando a decisão GPRES (doc. SEI n.º0111514), aliada as informações constantes no Despacho 
SGE (doc. SEI n.º 0113843), e manifestação contida na instrução SCALC (doc. SEI n.º 0114160) autorizo, 
nos termos do art. 5º da Portaria GP n.º 134/2014,  o afastamento do  servidor Francisco Firmino dos 
Santos, no período de 13 a 16 de março do corrente ano, para fins de visita técnica ao Tribunal de Justiça 
de São Paulo para conhecer os Projetos “Assessoria Virtual”, "UPJ" e outros que lhe sejam apresentados 
por ocasião da visita e que possam ser do interesse deste Tribunal, no período de 14 e 15 de março de 
2017, na cidade de São Paulo/SP. 

À SGP para providências. 

Publique-se. 

Boa Vista, 08 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 
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SUBSECRETARIA DE COMPRAS 
Expediente de 08/03/2017 

Ata de Registro de Preços N.º  005/2017  

Procedimento Administrativo SEI  nº 006271-12.2016. 8.23.8000 
Pregão Eletrônico nº 005/2017 
  
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem número, 
Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 
34.812.669/0001-08, neste ato, representado pelo Secretário de Gestão Administrativa, Bruno Campos 
Furman, nomeado pela Portaria n.º 208 de 10 de fevereiro de 2017, publicada no DJE do dia 13 de fevereiro 
de 2017, inscrito no CPF sob o n.º 815.622.762-04 Portador(a) da Carteira de Identidade n.º 204.434 de 
SSP/RR de 24 de abril de 1998 , considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão , na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) 
indicada(s) e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e nas 
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 
7.892/2013, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições 
a seguir: 
 

1. DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de livros da área jurídica 
e outras áreas especificas de interesse das unidade s do Poder Judiciário do Estado de Roraima, 
conforme as especificações e quantidades estabeleci das no Termo de Referência  n.º 01/2017. 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação, não podendo 
ser prorrogada. 
2.2. O Edital do Pregão  Eletrônico  n.º 005/2017 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim 
como a proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão  Eletrônico , independente de transcrição. 
2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes  que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais ao da licitante  vencedora do certame. 
 

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es)  e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 
 

EMPRESA: Livraria GP LTDA 
CNPJ: 11.093.505/0001-64 
ENDEREÇO COMPLETO: Av. Mal. Floriano Peixoto,  n.º1762, Sala 03, Bairro Rebouças - 

CEP.: 80.230-110, Cidade Curitiba / Estado Paraná 
REPRESENTANTE: Andressa Caroline Walter 
TELEFONE: (41) 3330-5057 / Fax: (41) 3330-5131                                                                 
E-MAIL: licitacao4@livrariascuritiba.com.br 
PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias para livros nacionais e 45 
(quarenta e cinco) dias para livros importados, a contar da data do recebimento da Nota de 
Empenho. 

GRUPO 01 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO DESCONTO% 
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1 200 Und. 

Códigos jurídicos anotados, comentados ou interpretados; 
Constituições anotadas, comentadas ou interpretadas; 
Coletânea ou consolidações de legislação diversas, 
comentadas, anotadas ou interpretadas. 

29% 

2 30 Und. 
Códigos jurídicos secos; Constituições secas; Coletânea 
ou consolidações de legislação diversas, secas, inclusive 
Vade-Mecum (gerais ou especializados). 

3 470 Und. Livros jurídicos nacionais em geral. 

4 100 Und. 

Livros de outras áreas, em especial: Auditoria; finanças 
públicas; economia; ciências políticas; contabilidade; 
engenharia; tecnologia da informação; linguística 
dicionários e gramáticas, ciências sociais; recursos 
humanos, gestão de pessoas; administração; psicologia, 
biblioteconomia, arquivologia e ciência da informação, 
bem como livro infantis. 

VALOR TOTAL R$  96.290,80 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai 
assinada pelas partes. 
 

 

 
Documento assinado eletronicamente por BRUNO CAMPOS FURMAN , Secretário(a) , em 07/03/2017, às 
08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRESSA CAROLINE WALTER , Usuário Externo , em 
07/03/2017, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR 
nº1650/2016. 

 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o 
código verificador 0111915 e o código CRC A009841E. 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
PORTARIAS DO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 

 
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO ESTADO DE 
RORAIMA , no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 5º, IX da Portaria n.º 738 de 
04 de maio de 2012, 
 
RESOLVE: 
 
Nº 071 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº  0003839-83.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias ao servidor abaixo discriminados, conforme detalhamento: 

Nome  Cargo/Função  Quantidade de Diárias  

SD PM ANASSAÍLDES DA ROCHA VIANA Policial Militar 3,5 (três e meia) 

Destinos: Comarca de Rorainópolis. 

Motivo: Proporcionar a Segurança Velada do Magistrado, Dr. Jaime Plá Pujadas de 
Ávila, Juiz da Comarca de Rorainópolis. 

 
Nº 072 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº  0003888-27.2017.8.23.8000autorizar 
o pagamento de diárias ao servidor abaixo discriminados, conforme detalhamento: 

Nome  Cargo/Função  Quantidade de Diárias  

JUCILENE DE LIMA PONCIANO Oficiala de Justiça 1,0 (uma) 

Destinos: 

Vila São Sebastião - Região Taboca, VC.II próximo a vila São Sebastião, VC.10 
Confiança III,  VC. 10 Vila Jatobá, VC. 11 Sítio Santa Clara, RR-22 PA Nova 
Amazônia, PA Nova Amazônia, Comunidade do Truarú, Comunidade do 
Morcego, Comunidade da Ilha, BR-174 MAFIR, RR-205 Sítio Coqueiro, Recanto 
do Dedé, RR-321 Pedra Pintada. 

Motivo: Cumprimento de mandados judiciais diversos. 
 
 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
SEI nº  0002252-26.2017.8.23.8000 
Assunto: Suprimento de Fundos 
 

1. Trata-se de procedimento administrativo solicitando suprimentos de fundos em nome do 
servidor MARCOS FRANCISCO DA SILVA , Chefe do Setor de Manutenção (EP 0097697). 

2. Remetidos os autos à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, o Chefe daquela 
Subsecretaria informou que o servidor pertence ao Quadro de Pessoal de provimento efetivo deste 
Tribunal, bem como esclarece que não constam registro de penalidades administrativas ou outra 
ocorrência que desabone sua conduta e ainda informou ao EP 0108732 a alteração de férias do 
servidor em comento. 

3. A Comissão Permanente de Sindicância, informou que o referido servidor não responde à 
sindicância ou à processo administrativo disciplinar. 

4. Instada a se manifestar, a Subsecretaria de Orçamento informou que há disponibilidade 
orçamentária para custear o presente pleito no valor solicitado. 

5. A Subsecretaria de Contabilidade informou que o servidor encontra-se dentro dos preceitos legais 
quanto à liberação de recursos, sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos). 

6. Com fulcro nos arts. 5º e 10º, da Portaria n.º 99/2014, instituo Suprimento de Fundo Fixo de Caixa 
em nome do servidor MARCOS FRANCISCO DA SILVA, portador do CPF nº 258.182.284-87, no 
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para fazer face às despesas de pequena monta e de pronto 
pagamento, conforme tabela abaixo: 
 
Cargo/Função  Unidade de Atividade  
 Chefe do Setor de Manutenção Setor de Manutenção 
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Elemento de despesa  Valor – R$  
Material de consumo (3.3.90.30) 4.000,00 
Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica (3.3.90.39) 4.000,00 

Prazo de aplicação  60 dias  
Prazo de prestação de contas  10 dias  

Modalidade Saque  
  
Valor – R$  
  

Material de consumo (3.3.90.30) 1.000,00 
Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica (3.3.90.39) 1.000,00 

  
7. Publique-se. Certifique-se. 
8. Após, à Subsecretaria de Orçamento, para emissão de nota de empenho. 
9. Em seguida, à Subsecretaria de Contabilidade/SELIQ para liquidar a despesa. 
10. Ato contínuo, à Subsecretaria de Finanças, para liberação do crédito. 

  
 

Boa Vista, 08 de março de 2017. 
ELAINE ASSIS MELO 

Secretária de Orçamento e Finanças 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE  
 
Procedimento SEI n.º 0002625-57.2017.8.23.8000 
Origem:  KALYUA VASCONCELOS DE CARVALHO 
Assunto:  Verbas Indenizatórias 

 

DECISÃO 

1. Trata-se de documento originado pela ex-servidora KALYUA VASCONCELOS DE CARVALHO, 
no qual solicita o pagamento de verbas rescisórias tendo em vista sua exoneração do cargo em comissão de 
Chefe de Gabinete Administrativo, código TJ/DCA16, da Comissão Permanente de Sindicância a contar de 
13.02.2017, conforme publicado no DJE nº 5917 de 10.02.2017 (0100890). 

2. A Chefe do Setor de Licenças e Afastamentos juntou o quadro de férias da ex-servidora (0106643), 
bem como informou que não consta registro de afastamento em seu nome que configure em quebra no seu 
tempo de efetivo exercício, no período de 2014 a 2017 (0106646). 

3. Consta dos autos declaração da Biblioteca deste Tribunal de que a solicitante está quite com aquela 
unidade (0105717). 

4. A Secretaria de Tecnologia da Informação informou que a referida devolveu o token (105526). 

5. Conforme informação da Subsecretária de Saúde a requerente não era beneficiária do plano de saúde 
deste Tribunal, além disso, não consta pedido de licença médica pendente de homologação (0103115). 

6. O Subsecretário de Acompanhamento de Pessoal, em exercício, informou que a autora ingressou no 
quadro de Pessoal de provimento em comissão desta Corte quando de sua nomeação para o cargo de Chefe 
de Seção Judiciária, a contar de 27.02.2014 (Ato n.º 032/2014 - DJE 5222, de 27.02.2014). Informou, ainda, 
que a mesma estava exercendo o cargo em comissão de Chefe de Gabinete Administrativo, tendo sido 
exonerada a contar de 13.02.2017, conforme Ato n.º 120/2017, publicado no DJE 5917, de 10.02.2017 
(0105014). 

7. Na oportunidade, referido Subsecretário ressaltou que a requerente entregou os documentos funcionais. 

8. Depreende-se dos autos que a exoneração da requerente foi realizada nos moldes do inciso I, do art. 33 
da Lei Complementar Estadual n.º 053/2001, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis do Estado de Roraima. 

9. Cabe ressaltar que o ato de exoneração acarreta consequências para Administração Pública, como a 
verificação do saldo de férias e valores proporcionais à gratificação natalina proporcional, que poderão 
ensejar o pagamento de verbas indenizatórias. 

10. O cálculo das referidas verbas dar-se-á com base nos arts. 59, 62, caput, e 75, § 1.º da LCE n.º 
053/2001, os quais preveem, no âmbito desta Corte, respectivamente: 

Art. 59. A gratificação natalina corresponde a um doze avos da remuneração a que o 
servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de efetivo exercício no respectivo ano. 
Parágrafo único. A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês 
integral. 
Art. 62. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá sua gratificação 
natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do 
mês da exoneração. 
(...) omissis 
Art. 75. O pagamento da remuneração das férias será efetuada até dois dias antes do início 
do respectivo período, observando-se o disposto no §1º deste artigo. 
§1º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa 
ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por 
mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias. 
§2º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o 
ato exoneratório. 
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11. No mesmo sentido, segue a Resolução TP n.º 074/2011 no seu art. 20: 

Art. 20. A indenização de férias devida ao servidor exonerado do cargo efetivo ou 
em comissão será calculada sobre a remuneração do mês correspondente à data 
da exoneração. 

12. Considerando os dispositivos mencionados, nota-se que ao ser exonerada de seu cargo, a 
requerente faz jus a férias proporcionais indenizadas e Gratificação Natalina proporcional. 

13. Diante disso, para o pagamento das verbas indenizatórias é praxe a solicitação de providências pelo 
servidor exonerado como a devolução dos documentos funcionais, em observância à determinação contida 
no art. 4.º da Portaria n.º 23/2012. Nos autos, constata-se que a requerente devolveu o token (0105526), 
que entregou os documentos funcionais (0105014), e que está em situação regular com esta Biblioteca 
(0105717).  

14. Destarte, a Chefe do Setor de Cálculos disponibilizou os cálculos de verbas indenizatórias relativos 
ao cargo ocupado pela requerente no período de 27.02.2014 a 13.02.2017 (0110298).  

15. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 59, 62, e 75, § 1.º da Lei Complementar Estadual n.º 
053/2001 c/c o art. 3.º, inc. XV da Portaria da Presidência n.º 738/2012, e considerando o cumprimento dos 
requisitos impostos pela legislação, bem como a existência de disponibilidade orçamentária, autorizo o 
pagamento dos valores indenizatórios decorrentes da exoneração de KALYUA VASCONCELOS DE 
CARVALHO , do cargo em comissão Chefe de Gabinete Administrativo da Comissão Permanente de 
Sindicância, ocupado no período de 27.02.2014 a 13.02.2017.  

16. Publique-se. 

17. Após, à Subsecretaria de Folha de Pagamento para providências. 

 Boa Vista-RR, 08 de março de 2016. 
 

 
Victória Corrêa Fortes 

Secretária  
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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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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
000005-RR-B: 005

000074-RR-B: 002

000153-RR-B: 021, 022, 025, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 033,

034

000172-RR-N: 019, 027

000186-RR-N: 023

000210-RR-N: 003

000258-RR-N: 003

000311-RR-N: 034

000338-RR-N: 001

000400-RR-E: 003

000424-RR-N: 002

000481-RR-N: 029, 030

000839-RR-N: 001

000846-RR-N: 015

000911-RR-N: 020

001133-RR-N: 014

001193-RR-N: 020

001238-RR-N: 024

001401-RR-N: 024

001480-RR-N: 003

001511-RR-N: 028

001535-RR-N: 027

001542-RR-N: 030

001609-RR-N: 001

Publicação de Matérias

1ª Vara de Família
Expediente de 08/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet

PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Liduina Ricarte Beserra Amâncio

Procedimento Comum
001 - 0064610-29.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.064610-2
Autor: D.S.O.
Réu: A.C.C.C. e outros.

Despacho: 1. Defiro pedido de fls. 159/160. Renove-se a diligência,
devendo o sr. Oficial de Justiça proceder consoante determinado no
Despacho proferido à fl. 153. Boa Vista-RR, 08 de março de 2017. LUIZ
FERNANDO CASTANHEIRA MALLET - Juiz de Direito Titular da 1ª Vara
de Família
Advogados: Carmem Tereza Talamás, Guilherme Augusto Machado
Evelim Coelho, Maycon Coelho Maia

1ª Vara da Fazenda
Expediente de 08/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Aluizio Ferreira Vieira

PROMOTOR(A):

Luiz Antonio Araújo de Souza
ESCRIVÃO(Ã):

James Luciano Araujo França
Shiromir de Assis Eda
Shiromir de Assis Eda

Procedimento Comum
002 - 0193829-22.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.193829-1
Autor: Michele Lopes Machado e outros.
Réu: o Estado de Roraima
 DESPACHO

I. Intime-se o requerente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

Boa Vista/RR, 08/03/2017.

ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de direito
Advogados: José Carlos Barbosa Cavalcante, Arthur Gustavo dos
Santos Carvalho

1ª Vara do Júri
Expediente de 08/03/2017

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
003 - 0010922-26.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.010922-0
Réu: Pedro Ribeiro de Jesus
 Comprove a necessidade de se ausentar da Comarca pelo prazo de 03
(três) meses.
Em: 08/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogados: Mauro Silva de Castro, Públio Rêgo Imbiriba Filho, Elisa
Jacobina de Castro Catarina, Igor Menezes Cavalcante Gomes

004 - 0007354-74.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007354-9
Réu: Adriano de Sousa Reis
 Requisite-se o Réu para audiência.
Em: 08/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Vara Criminal
Expediente de 07/03/2017

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
005 - 0017231-43.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.017231-4
Réu: Reinaldo Araujo de Melo
 1. Diante da ausência das partes, oficie-se ao Comando Geral da
Polícia Militar do Estado de Roraima para esclarecer o motivo da
ausência da testemunha FRANCISCO GLEISON FARIAS RODRIGUES;
2. Após, dê-se vista ao MPE.
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	Boa Vista/RR, 06.03.2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Advogado(a): Alci da Rocha

Ação Penal - Sumário
006 - 0001399-96.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.001399-2
Réu: Lindomar Correa da Silva
 1. Recebo o recurso pois é tempestivo;
2. Remetam-se os autos ao E. TJRR com as homensagens de estilo;
3. Cumpra-se.
Boa Vista, 03.03.2017.
Esdras Silva Pinto
Juiz de Direito Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

3ª Vara Criminal
Expediente de 08/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Marcelo Mazur

PROMOTOR(A):
Hevandro Cerutti

Ricardo Fontanella
Ulisses Moroni Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Aline Bleich Sander

Ação Penal
007 - 0007706-08.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.007706-1
Indiciado: A. e outros.
 (...) "Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o Réu como
incurso nas sanções do artigo 302, p.ú., I, da Lei 9.503/97, conforme
letra vigente na data do fato. (...) para tornar definitiva a pena do Réu
ANTONIO NUNES DOS SANTOS em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses
de detenção.
 A pena será cumprida no regime aberto. (...) Também, se acaso já
existente, suspendo a habilitação do Réu ANTONIO NUNES DOS
SANTOS para condução de veículos automotores e decreto-lhe a
proibição total de direção pelo prazo de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses,
a contar da data do trânsito em julgado, nos exatos termos da dosimetria
retro. (...) Ou, se acaso ainda não existente, proíbo de obter permissão
ou habilitação o Réu ANTONIO NUNES DOS SANTOS para condução
de veículos automotores pelo prazo de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses,
a contar da data do trânsito em julgado, nos exatos termos da dosimetria
retro...". P.R.I. Boa Vista, RR, 2 de março de 2017. Juiz MARCELO
MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000567-68.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.000567-2
Réu: R.C.S. e outros.
 (...) "Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva
deduzida na denúncia para absolver RONALDO CASSIANO DOS
SANTOS da acusação de cometimento de ambos os crimes previstos no
artigo 65, da Lei 9.605/98, com amparo no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal..."P.R.I. Boa Vista, RR, 7 de março de 2017. Juiz
MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0001762-54.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.001762-6
Réu: a Apurar e outros.
 (...) "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva
deduzida na denúncia para condenar o Réu como incurso nas sanções
do artigo 302, p.ú., I, da Lei 9.503/97, conforme letra vigente na data do
fato. (...) para tornar definitiva a pena do Réu EDNEY DA SILVA
NASCIMENTO em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.  A pena
será cumprida no regime aberto. (...) Fazendo jus à aplicação dos artigos
44, caput e §2º, e 45, §1º, ambos do Código Penal, por reputar ser
suficiente para a punição e regeneração do Réu, substituo a pena
reclusiva por uma pena restritiva de direitos condizente a prestação de

serviço à comunidade ou a entidade pública, cujas tarefas deverão ser
cumpridas à razão de 1 (uma) hora por dia de condenação e por multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da mãe da Vítima,
Informante LUIZA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA SILVA, a título de
reparação de danos, mediante depósito em conta judicial vinculada à
VEPEMA - Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas.
Também, se acaso já existente, suspendo a habilitação do Réu EDNEY
DA SILVA NASCIMENTO para condução de veículos automotores e
decreto-lhe a proibição total de direção pelo prazo de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses, a contar da data do trânsito em julgado, nos exatos termos
da dosimetria retro.  Ou, se acaso ainda não existente, proíbo de obter
permissão ou habilitação o Réu EDNEY DA SILVA NASCIMENTO para
condução de veículos automotores pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses, a contar da data do trânsito em julgado, nos exatos termos da
dosimetria retro...". P.R.I. Boa Vista, RR, 3 de março de 2017. Juiz
MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0003893-31.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.003893-2
Réu: Jelson Teixeira Magalhães
 (...) "Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva
deduzida na denúncia para absolver JELSON TEIXEIRA MAGALHÃES
da acusação de cometimento do crime em tela, com amparo no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal...". P.R.I. Boa Vista, RR, 6 de
março de 2017. Juiz MARCELO MAZUR
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 08/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):

José Rogério de Sales Filho

Ação Penal - Sumário
011 - 0008012-69.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.008012-7
Réu: Márcio Bezerra Oliveira
 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para DESCLASSIFICAR
o crime do art. 146 do CP para a contravenção penal do art. 65 da LCP e
CONDENAR MÁRCIO BEZERRA OLIVEIRA, por infração ao art. 65 da
LCP c/c art. 61, II, f do CP e art. 7º, II da Lei n. 11.340/06, por duas
vezes (1º e 2º fato), na forma do art. 71 do CP e, por fim, ABSOLVER da
imputação do art. 147 do CP (1º fato). Atenta ao princípio da
individualização da pena, passo à sua dosimetria.A culpabilidade é
normal à espécie. O réu registra antecedentes, porém tratando-se de
condenação já transitada em julgada será utilizada na segunda fase da
dosimetria da pena (fl. 36/38). Não há elementos nos autos para valorar
a conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime
revelaram-se normais à espécie. As consequências são inerentes ao
crime. A vít ima não contribuiu para o evento.Em razão das
circunstâncias favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 15 dias
de prisão simples, para cada uma das contravenções penais.Na
segunda fase da dosimetria da pena, com relação ao 1º fato, reconheço
a presença da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d do CP),
pois o réu confessou ter perseguido a vítima e a perturbado. Todavia,
presente também as agravantes de violência contra a mulher (art. 61, II,
f do CP) e da reincidência (execução penal n. 010.01013044-0), sendo
esta última preponderante, majoro a pena em 5 dias de prisão simples,
restando fixada em 20 dias de prisão simples.Com relação ao 2º fato,
não tendo o réu confessado a contravenção penal e restando presente
tão somente as agravantes de violência contra a mulher (art. 61, II, f do
CP) e da reincidência (execução penal n. 010.01013044-0), majoro a
pena em 10 dias, restando fixada e 25 dias de prisão simples. Na
ausência de outras circunstâncias modificadoras, torno a pena
definitiva.Finalmente, sendo aplicável ao caso a regra da continuidade
delitiva, consideerando que as contravenções penais foram praticadas
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
conforme art. 71 do CP, majoro a pena do delito mais grave, no caso a
pena de 25 dias, em 1/6, ficando o réu definitivamente condenado ao
cumprimento de 29 dias de prisão simples.O regime de cumprimento da
pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, alínea c,
do Código Penal. Não se aplica o disposto no § 2º, do art. 387, do CPP,
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tendo em vista que o acusado não foi preso por estes fatos. O réu não
preenche as condições legais para a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, previstas no art. 44, I, do Código
Penal, tendo em vista que a natureza do crime não recomenda a
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Por
outro lado, entendo que faz jus ao benefício da suspensão condicional
da pena, no termos do artigo 77, caput, e 78, § 2º, ambos do Código
Penal, razão pela qual suspendo-lhe a pena pelo prazo de dois anos,
sob cumprimento das seguintes condições: a) proibição de frequentar
bares e casas noturnas; b) proibição de ausentar-se da comarca sem
autorização judicial, e; c) comparecer obrigatoriamente ao juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Concedo ao réu
o direito de recorrer em liberdade, vez que aguardou o julgamento em
liberdade e não se apresentam elementos que impliquem na
necessidade de medida restritiva de sua liberdade.Condeno o réu ao
pagamento das custas processuais, que deverão ser calculadas e
recolhidas de acordo com a legislação em vigor, devendo eventual
pedido de isenção ser examinado em momento oportuno pelo Juízo das
Execuções Penais.Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art.
387, inc. IV), pois não houve reiteração do pedido por ocasião das
alegações finais ministeriais e a vítima não manifestou interesse nesse
sentido.Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal e do
art. 21 da Lei Maria da Penha, intime-se a vítima para conhecimento da
presente.Após o trânsito em julgado da sentença, lance-se o nome do
réu no rol dos culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral para
fins do disposto no art. 15, III, da Constituição da República.Expeça-se a
carta de guia para o juízo competente, a fim de que possa ter início a
execução das penas, procedendo-se às anotações e comunicações
necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista-
RR, 7 de março de 2017.NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA-Juíza
Substituta
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0005593-08.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005593-4
Réu: Fábio Chaves dos Santos
 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR FÁBIO
CHAVES DOS SANTOS, por infração ao art. 147 do CP (1º fato), art. 65
da LCP (2º fato) e art. 65 da LCP (3º fato), todos na forma do art. 69 do
CP c/c art. 61, II, f do CP e art. 7º, II da Lei n. 11.340/06 e ABSOLVER
das imputações do art. 65 da LCP (1º fato) e art. 147 do CP (3º
fato).Atenta ao princípio da individualização da pena, passo à sua
dosimetria.A culpabilidade é normal à espécie. O réu não registra
antecedentes (fl. 18/19). Não há elementos nos autos para valorar a
conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime
revelaram-se normais à espécie. As consequências são inerentes ao
crime. As vítimas não contribuíram para o evento.  1º fato: art. 147 do
CP:Em razão das circunstâncias favoráveis, fixo a pena-base no mínimo
legal de 1 mês de detenção.Na segunda fase da dosimetria da pena,
verifico a presença da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II,
f do CP), razão pela qual majoro a pena em 5 dias, restando fixada em 1
mês e 5 dias de detenção, a qual torno definitiva na ausência de outras
circunstâncias modificadora.  2º fato: art. 65 da LCP:Em razão das
circunstâncias favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 15 dias
de prisão simples.Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a
atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d do CP), pois confessou
ter ido até o colégio da filha, e a agravante de violência contra a mulher
(art. 61, II, f do CP), promovo a compensação de ambas (AgRg no
AREsp 689.064RJ) e mantenho a pena base fixada.Na ausência de
outras circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva em 15 dias
de prisão simples.  3º fato: art. 65 da LCP:Em razão das circunstâncias
favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 15 dias de prisão
simples.Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante
de confissão espontânea (art. 65, III, d do CP), pois cconfessou ter
perseguido a vítima, e a agravante de violência contra a mulher (art. 61,
II, f do CP), promovo a compensação de ambas (AgRg no AREsp
689.064RJ) e mantenho a pena base fixada.Na ausência de outras
circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva em 15 dias de
prisão simples.Finalmente, sendo aplicável ao caso a regra do concurso
material, quanto às penas privativas de liberdades aplicadas, conforme
previsto no art. 69, do CP, somo as penas anteriormente estabelecidas,
ficando o réu definitivamente condenado ao cumprimento de 1 mês e 5
dias de detenção e 30 dias de prisão simples.O regime de cumprimento
da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, alínea
c, do Código Penal. Não se aplica o disposto no § 2º, do art. 387, do
CPP, tendo em vista que o acusado não foi preso por estes fatos. O réu
não preenche as condições legais para a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, previstas no art. 44, I, do Código
Penal, tendo em vista que a natureza do crime não recomenda a
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Por
outro lado, entendo que faz jus ao benefício da suspensão condicional
da pena, no termos do artigo 77, caput, e 78, § 2º, ambos do Código
Penal, razão pela qual suspendo-lhe a pena pelo prazo de dois anos,

sob cumprimento das seguintes condições: a) proibição de frequentar
bares e casas noturnas; b) proibição de ausentar-se da comarca sem
autorização judicial, e; c) comparecer obrigatoriamente ao juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Concedo ao réu
o direito de recorrer em liberdade, vez que aguardou o julgamento em
liberdade e não se apresentam elementos que impliquem na
necessidade de medida restritiva de sua liberdade.Condeno o réu ao
pagamento das custas processuais, que deverão ser calculadas e
recolhidas de acordo com a legislação em vigor, devendo eventual
pedido de isenção ser examinado em momento oportuno pelo Juízo das
Execuções Penais.Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art.
387, inc. IV), pois não há nos autos elementos para se aferir a condição
financeira das partes envolvidas, e não restou consignado o valor
mínimo que se entende devido, tão pouco foram juntadas provas a fim
de sustentar o quantum indicado, para que o réu tivesse o direito de
quest ionar  o va lor  pretendido (APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0010.11.006038-0, CÂMARA ÚNICA DA TURMA CRIMINAL DO TJRR,
REL. DES. MAURO CAMPELLO. UNÂNIME, DJe 06.09.2012). Nos
termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 21 da
Lei Maria da Penha, intime-se a vítima para conhecimento da presente.
Após o trânsito em julgado da sentença, lance-se o nome do réu no rol
dos culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins do
disposto no art. 15, III, da Constituição da República.Expeça-se a carta
de guia para o juízo competente, a fim de que possa ter início a
execução das penas, procedendo-se às anotações e comunicações
necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista-
RR, 6 de março de 2017.NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA-Juíza
Substituta
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
013 - 0000679-95.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000679-6
Réu: Claudio César Amorim Camara
 Certifique se houve manifestação do requerido, devidamente notificada
para tanto (fl. 19/20). Retornem-me conclusos os autos para proferir
sentença. Em, 08/03/17. Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0007831-97.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007831-6
Réu: Ivan Sousa Moraes e outros.
 Vista à DPE em assistência à requerente, para dizer da situação fática
atual/real necessidade das medidas ante o ulterior relatório da "Patrulha
Maria da Penha " (fl. 114), bem como para dizer acerca da prova a que
requereu prazo para juntada (fl. 109). Retornem-me os autos conclusos.
Boa Vista, 08/03/17. Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Advogado(a): Isabel Bhaiada Silva

015 - 0011848-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011848-4
Réu: Marcos Alexandre Malheiros Sales
 Considerando as informações trazidas aos autos (peça de fls. 21/23),
dando conte de que o requerido está se esquivando ao ato de intimação,
e com a colaboração de seus familiares que, supostamente, o têm
ocultado quando do comparecimento do Oficial  de Just iça,
determino:Renove-se o mandado de intimação/notificação ao agressor,
fazendo-o por hora certa, nos exatos termos dos arts. 152 e 153, CPC,
devendo o(a) Sr. Oficial de Justiça, de logo da primeira tentativa,
intimar/notificar um familiar responsável que se encontrar no local para
informar o horário em que o requerido poderá ser encontrado e/ou de
logo apresentar o requerido, devendo realizar a identificação/qualificação
completa da pessoa intimada, advertindo-a de que poderá ser co-
responsabilizada nos termos de lei (civil/criminalmente).   Notifique-se
a(o) SR.(ª) Oficial(a) de que deverá realizar as diligências em dias,
horários e turnos distintos, inclusive noturnos e em final de semana, com
as prerrogativas do art. 212, §2.º, CPC, se necessário com o auxílio da
força policial, que de logo requisito, independentemente de expedição de
ofício requisitório específico, para dar efetividade às medidas protetivas
(art. 22, § 3º, da Lei 11.340/06), devendo, ainda, devendo apresentar
certidão circunstanciada na Secretaria deste Juízo, dando conta de
todas as diligências ora determinadas, no prazo de até 48 (quarenta e
oito horas) de seu cumprimento, que deverá ser imediato, nos termos
regimentais (arts. 5.º ao 8.º; 18 e 23 Provimento CFJ 002/2017). Após,
retornem-me os autos à nova apreciação, IMEDIATAMENTE.Cumpra-se
com URGÊNCIA, haja vista se tratar de medida em que ainda pende
cumprimento e que há notícias de continuidade das investidas. Boa
Vista, 08 de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito
Titular
Advogado(a): Antonio Leandro da Fonseca Farias

016 - 0014734-51.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014734-3
Réu: Geovani Carvalho Nascimento
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 Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a falta de elementos
que levem à modificação do entendimento inicial, com base nos arts.
487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS
FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR, no que
CONFIRMO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
concedidas, bem como, de outra parte, INDEFIRO O PEDIDO DE
CONCESSÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, adstritos à seara cível
e ao direito de família, ante a ausência de elementos para análise das
questões de fundo do conflito, na presente via cautelar de medida
protetiva, ficando as medidas protetivas ora confirmadas vigorando até
ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação
Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir as questões cíveis na
via ordinária. 	Com efeito, não se prestando a presente via adentrar a
seara das questões cíveis fundo do conflito envolvendo os direitos de
filho(s) em comum e outras questões cíveis pendentes, ante a
incompetência material deste Juízo para julgamento das questões
adstritas ao direito de família, e havendo direito de visitas relativo a(os)
filho(os) menor(es) pendente de solução, determino que pessoa de
confiança das partes deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da
requerente, para entregá-la(s) ao requerido, no caso de visitas, sob as
condições acima determinadas, mantendo-se o requerido a distância
mínima na decisão liminar estabelecida, até a solução definitiva da
questão por juízo competente, que, de logo devem as partes buscar
regulamentar, através de ação apropriada, em que deverão, ainda,
resolver as demais questões cíveis (separação, partilha de bens, guarda
e alimentos), ou na Vara de Família ou na Vara da Justiça Itinerante, se
ainda não regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da
Defensoria Pública.ADVIRTO AMBAS AS PARTES a cumprirem as
determinaçõões constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
mantidos, sob pena de revogação da cautela, em dando causa à sua
quebra a requerente, devendo esta colaborar para sua efetividade, não
criando embaraços ou situações que culminem em novos conflitos, ou
aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva,
em dando causa ao seu descumprimento o requerido, nos termos de lei
(art. 20 da Lei n.° 11.340/2006. cc art. 313. III. do CPP), sem prejuízo da
aplicação de outras sanções cabíveis.Sem custas.Oficie-se à delegacia
especializada de origem (DEAM) encaminhando cópia desta sentença,
para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão
das investigações e remessa ao juízo daquele caderno, nos termos de
lei. Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo, alusivamente aos fatos deste feito, e
digitalizem-se a decisão, esta sentença e os respectivos expedientes de
intimação do requerido, mantendo-os em Secretaria, em arquivo
eletrônico, devidamente identif icado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal.Intimem-se as partes,
primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC,
parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se
necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto aos
dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-os.
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública em assistência
a vítima de violência doméstica.Após o trânsito em julgado, certifique-se
e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
devidas. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 08 de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

017 - 0015961-76.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015961-1
Réu: Oder Lopes
 Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à modificação do
entendimento inicial, em atenção ao princípio constitucional protetivo,
previsto no art. 226, §8.º, da Constituição Federal, nos termos da Lei
11.340/2006, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS pela
ví t ima/requerente e,  nesta parte,  JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, no que CONFIRMO AS MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, bem como, de
outra parte, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ALIMENTOS
PROVISIONAIS, adstritos à seara cível e ao direito de família, ante a
ausência de elementos para análise das questões de fundo do conflito,
na presente via cautelar de medida protetiva, ficando as medidas
protetivas ora confirmadas vigorando até ulterior decisão ou declaração
de extinção da punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos
do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito do
requerido discutir as questões cíveis na via ordinária. Com efeito, não se
prestando a presente via adentrar a seara das questões cíveis fundo do
conflito envolvendo os direitos de filho(s) em comum e outras questões
cíveis pendentes, ante a incompetência material deste Juízo para
julgamento das questões adstritas ao direito de família, e havendo direito
de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es) pendente de solução,
determino que pessoa de confiança das partes deverá retirar/devolver
a(s) criança(s) da casa da requerente, para entregá-la(s) ao requerido,
no caso de visitas, sob as condições acima determinadas, mantendo-se

o requerido a distância mínima na decisão liminar estabelecida, até a
solução definitiva da questão por juízo competente, que, de logo devem
as partes buscar regulamentar, através de ação apropriada, em que
deverão, ainda, resolver as demais questões cíveis (separação, partilha
de bens, guarda e alimentos), ou na Vara de Família ou na Vara da
Justiça Itinerante, se ainda não regulamentados, buscando-se, se
necessário, auxílio da Defensoria Pública.ADVIIRTO AMBAS AS
PARTES a cumprirem as determinações constantes da decisão liminar
proferida, nos termos ora mantidos, sob pena de revogação da cautela,
em dando causa à sua quebra a requerente, devendo esta colaborar
para sua efetividade, não criando embaraços ou situações que culminem
em novos conflitos, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa,
inclusive prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o
requerido, nos termos de lei (art. 20 da Lei n.° 11.340/2006. cc art. 313.
III. do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.Sem
custas.Oficie-se à delegacia especializada de origem (DEAM)
encaminhando cópia desta sentença, para juntada aos correspondentes
autos do Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa ao
juízo daquele caderno, nos termos de lei. Junte-se cópia da presente
sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no
juízo, alusivamente aos fatos deste feito, e digitalizem-se a decisão, esta
sentença e os respectivos expedientes de intimação do requerido,
mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente
identificado, até o deslinde final do correspondente procedimento
criminal.Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato presencial,
em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco)
dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os correspondentes
atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais indicados nos autos,
antes, confirmando-os. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública em assistência a vítima de violência doméstica.Após o trânsito
em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as
anotações e baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa
Vista/RR, 08  de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0017420-16.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017420-6
Réu: Jackson José Fonseca
 Vista ao Defensor Público atuante no juízo, que nomeio curador
especial ao requerido (art. 72, II, CPC), para se manifestar em seu
interesse. Após, retornem-me conclusos os autos para proferir sentença.
Em, 08/03/17. Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Expediente de 06/03/2017

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

Regulamentação de Visitas
019 - 0001065-91.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001065-5
Autor: Criança/adolescente e outros.
Sentença: homologada a transação.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Vara Itinerante
Expediente de 07/03/2017

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
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Ulisses Moroni Junior
Valdir Aparecido de Oliveira

ESCRIVÃO(Ã):
Luciana Silva Callegário

Cumprimento de Sentença
020 - 0019155-84.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019155-6
Executado: Raimunda Francisca de Macedo
Executado: João Rufino Souza Paiva
 DECISÃO

Defiro a gratuidade da Justiça.
Intime-se a executada  para cumprir o acordo celebrado sob pena de
execução forçada.
Certifique-se.
Cumpra-se.

Em, 15 de fevereiro de 2017.

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

Vara Itinerante
Expediente de 08/03/2017

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
021 - 0009230-64.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009230-9
Executado: Criança/adolescente
Executado: C.B.C.
 SENTENÇA

Vistos etc.

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

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

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

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

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 7 de março de 2017.

ERICK LINHARES

Juiz de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

022 - 0011983-91.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011983-9
Executado: Criança/adolescente
Executado: A.A.S.
 SENTENÇA

Vistos etc.

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

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

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

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

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 7 de março de 2017.

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

023 - 0011962-18.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011962-3
Executado: Criança/adolescente
Executado: G.A.M.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de ação de revisional de alimentos ajuizada por G L A D A  em
desfavor de G A M, visando majorar o encargo alimentício.

Alega a autora, em síntese, que o valor anteriormente convencionado
não atende a suas necessidades, alega que, por ser menor, as suas
necessidades são presumidas. Pondera que sua genitora não tem
condições de arcar sozinha com toda as necessidades da prole.
Pretende seja majorada verba alimentar para o patamar de 30% dos
rendimentos brutos do alimentante.

O réu apesar de devidamente citado, deixou de apresentar contestação
e comparecer pessoalmente à audiência designada. Razão pela qual
decreto a sua revelia.

Foram os autos com vista ao douto Promotor de Justiça que opinou pela
procedência parcial do pedido.

É o relatório. Decido.

Deve-se destacar inicialmente que o réu em momento algum impugnou
a versão apresentada pela parte autora.

Frise-se ainda que o réu manteve-se inerte desde citação. O que implica
na decretação de revelia.

Relativamente à aplicação da revelia, no caso em comento, deve ser
realçado que a ação de estado, a qual versa sobre direito indisponível,
torna imperiosa a apreciação do binômio necessidade-possibilidade,
esculpido pelo § 1º, do art. 1.694 do CCB, sob pena de imposição ao
alimentante de ônus superior às suas forças e que venha a comprometer
seu próprio sustento.

Assim a revelia da parte demandada depõe contra si unicamente por
não fazer a contraprova dos elementos da inicial, mas não faz presunção
de veracidade acerca de tais elementos, mantendo, quanto à parte
autora, o ônus de prova de suas alegações.
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A esse respeito, a jurisprudência:
"AÇÃO DE AL IMENTOS.  F ILHOS MENORES.  B INÔMIO
POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM.
EFEITOS DA REVELIA. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA AO RÉU REVEL. 1. A OBRIGAÇÃO DE PROVER O
SUSTENTO DOS FILHOS MENORES É DE AMBOS OS GENITORES,
DEVENDO CADA QUAL CONCORRER NA MEDIDA DA PRÓPRIA
DISPONIBILIDAADE. 2. OS ALIMENTOS DEVEM SER FIXADOS DE
FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FILHOS MENORES,
MAS SEM SOBRECARREGAR EM DEMASIA O ALIMENTANTE. 3. A
REVELIA DO RÉU GERA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA
DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONTRÁRIA, CEDENDO TAL
PRESUNÇÃO DIANTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
EXISTENTES NOS AUTOS. 4. A REVELIA NÃO INDICA QUE O RÉU
TENHA CONCORDADO COM O PEDIDO DA PARTE, GERANDO
APENAS A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS, NÃO
IMPLICANDO NECESSARIAMENTE NO ACOLHIMENTO INTEGRAL
DO PEDIDO, QUE DEVE SER SUBMETIDO À CRITERIOSA
APRECIAÇÃO DO JULGADOR, QUE DEVE LANÇAR UMA SENTENÇA
EQUILIBRADA E JUSTA. 5. MESMO RESTANDO EVIDENCIADA A
HIPOSSUFICIÊNCIA DO ALIMENTANTE, DESCABE CONCEDER-LHE
DE OFÍCIO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, POIS TAL
BENEFÍCIO DEVE SER POSTULADO PELO NECESSITADO, JÁ QUE
CONSTITUI EXCEÇÃO À REGRA DE QUE A ATIVIDADE JUDICIAL É
ATENDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO
PROVIDO EM PARTE." (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70028983898, SÉTIMA
CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: SÉRGIO
FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, JULGADO EM
26/08/2009).

Consoante ensina Carvalho Santos:
"Se o princípio dominante na fixação da taxa de alimentos é o de que
estes são proporcionais aos recursos do fornecedor e às necessidades
do alimentário, nada mais lógico do que admitir a alteração dessa taxa
inicialmente estabelecida se variam as condições econômicas de quem
presta e de quem recebe os alimentos, mesmo para o fim de que se
mantenha íntegra aquela proporcionalidade, julgada essencial pela
lei"(Código Civil Brasileiro Interpretado, vol. VI, 8ª ed., p. 187).

Assim, a pensão alimentícia deve ser fixada de forma a atender as
necessidades dos filhos, mas dentro das possibilidades do alimentante -
e sem sobrecarregá-lo em demasia -, ou seja, deve sempre se atentar
para o binômio legal, possibilidade e necessidade, assegurando aos
filhos condições de vida assemelhadas àquelas que desfruta o genitor,
cabendo, ademais, a ambos os genitores o dever de sustentar a prole
comum, devendo cada qual concorrer na medida da própria
disponibil idade.

No caso em comento, a alimentada propôs a presente revisional de
alimentos, objetivando a majoração da verba alimentar acordada em
30% sobre o rendimentos brutos do alimentante, sob argumento de que
ocorreu alteração na situação financeira do alimentante e aumento das
necessidades do menor.

Extrai-se dos autos que o requerido possui condições financeiras de
arcar com o quantum alimentar fixado, já que aufere renda de
aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Na
hipótese, como o alimentante tem emprego certo (técnico em
enfermagem), adequada se mostra a fixação dos alimentos em
percentual sobre os seus ganhos, pois assegura o equilíbrio no binômio
possibilidade-necessidade e garante reajustes automáticos, evitando
novos litígios entre o alimentante e alimentanda.

No caso concreto, as necessidades da alimentanda são presumidas,
tratando-se de menores impúberes, atualmente com 2 anos e 3 meses
(fl. 15).

A genitora dos alimentanda é técnica em laboratório, com remuneração
de R$ 2.063,27, em maio de 2016 (fl. 12).

Justifica-se, dessa forma a adequação da verba alimentar para fixar em
25% da remuneração bruta do alimentante, devendo permanecer
incidindo sobre férias e 13º salário, deduzidos os descontos legais
obrigatórios. Oficie-se a fonte pagadora do alimentante para implantação
dos descontos.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente o pedido para determinar a implantação dos descontos à
titulo de alimentos, no percentual de 25% dos rendimentos brutos do
requerido, devendo permanecer incidindo sobre férias e 13º salário,
deduzidos os descontos legais obrigatórios.

Oficie-se a fonte pagadora do alimentante para implantação dos

descontos.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fincas no artigo
487, inciso I, do CPC.

Sem custas. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos com as
anotações de estilo e baixa na distribuição.

P.R.I.

Em, 6 de março de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Wallace Rodrigues da Silva

024 - 0020117-10.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.020117-3
Executado: M.A.L.M.
Executado: M.V.M.C.
 DECISÃO

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Cite-se a parte executada, na forma requerida, para, no prazo de 3 (três)
dias efetuar o pagamento das parcelas referentes aos meses de
setembro, outubro e novembro de 2016, no valor reclamado, acrescido
das parcelas que se vencerem no curso do processo, com os
acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de
fazê-lo, sob pena de prisão.
Consigno que, conforme a Súmula 309, do STJ, também a
jurisprudência predominante dos Tribunais de Justiça, na execução de
alimentos pelo rito do art. 528, do NCPC incluem-se as três parcelas
anteriores ao ajuizamento da ação e mais todas as prestações que se
vencerem no curso do processo.
De modo que as demais parcelas da dívida (vencidas há mais de 3
meses) devem ser processadas pelo rito do art. 523 do NCPC. Portanto,
determino a intimação do(a) devedor(a) para, no prazo de 15 dias, pagar
o montante exigido pelo(a) credor(a), pena de ser acrescido de multa no
percentual de dez por cento (10%).
Pelo mesmo mandado, cite-se a parte executada para pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
total
do débito para o caso de pronto pagamento, sob as penas da lei.
Com o transcurso do prazo sem pagamento ou manifestação, oficie-se,
determinando que o alimentante seja incluído no Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC) e SERASA, relativamente ao registro
atinente à hipótese dos presentes autos.  Cumpra-se com urgência,
oficiando-se diretamente ao SCPC e SERASA.

Boa Vista, 7 de março de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Jose Ricardo Silva Queiroz, Francisco Lucio da Silva Mota

025 - 0017165-58.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017165-7
Executado: Criança/adolescente
Executado: L.C.S.O.
 SENTENÇA

Vistos etc.

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

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

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

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

 Oficie-se ao SCPC/ Serasa para excluir os dados do alimentante do
cadastro de inadimplente. Certifique-se.
Sem custas e honorários advocatícios.
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P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 7 de março de 2017.

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

026 - 0019488-36.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019488-1
Executado: Criança/adolescente e outros.
 S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 19.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC:

" Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por  E H S P   em face de A B P    Oficie-se
ao SCPC/ Serasa para excluir os dados do alimentante do cadastro de
inadimplente. Certifique-se.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 7 de março de 2017.

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

Homol. Transaç. Extrajudi
027 - 0012116-36.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012116-5
Requerido: Jesus Alves do Carmo e outros.
 DESPACHO

Cadastre-se o patrono do requerido no SISCOM e na capa dos autos.
Intime-se o requerido, por meio de seu patrono, para comprovar a
devolução do veículo descrito em fl. 02, no prazo de dez dias, sob pena
de extinção.

Em, 7 de março de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Elceni Diogo da Silva, Milena Sabatini Lazzuri

Execução de Alimentos
028 - 0016876-96.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.016876-5
Executado: N.V.S.
Executado: J.V.S.
 DESPACHO

Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública do Estado, para
manifestar-se nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Em, 7 de março de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Rosalvo da Conceição Silva Filho

029 - 0009711-61.2015.8.23.0010

Nº antigo: 0010.15.009711-0
Executado: Criança/adolescente
Executado: C.S.L.
 DESPACHO

Informe ao oficial de justiça acerca do novo endereço para diligência.
Certifique-se.

Em, 7 de março de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Paulo Luis de Moura Holanda

030 - 0012373-95.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.012373-4
Executado: Criança/adolescente
Executado: W.R.L.
 DESPACHO

Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública do Estado, para
manifestar-se nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Em, 3 de março de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Paulo Luis de Moura Holanda, Bruna
Rodrigues de Oliveira

031 - 0012845-96.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.012845-1
Executado: Criança/adolescente
Executado: C.B.S.
 E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 103.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC:

" Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por  V H B B   em face de C B S.    Revogo a
decisão que decretou a prisão do alimentante. Registre-se. Ao cartório
para as providências de estilo. Anotações necessárias.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 7 de março de 2017.

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

032 - 0012353-70.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012353-4
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: J.A.S.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.
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Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

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

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

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 7 de março de 2017.

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

033 - 0012360-62.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012360-9
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: C.P.S.
 SENTENÇA

Vistos etc.

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

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

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

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

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 7 de março de 2017.

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

034 - 0015386-68.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015386-1
Executado: Criança/adolescente
Executado: E.L.C.J.
 S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 35.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC:

" Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por  P S C L   em face de E L C J    Oficie-se
ao SCPC/ Serasa para excluir os dados do alimentante do cadastro de
inadimplente. Certifique-se.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 7 de março de 2017.

	ERICK LINHARES
        Juiz de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Emira Latife Lago Salomão

Comarca de Caracarai

Índice por Advogado
000101-RR-B: 001

000254-RR-A: 003

000260-RR-E: 001

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 07/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Masato Kojima
Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira

Embargos à Execução
001 - 0000495-80.2014.8.23.0020
Nº antigo: 0020.14.000495-1
Autor: Almir Timbo Bezerra e outros.
Réu: Banco da Amazônia S/a
 DESPACHO

Certifique-se a tempestividade dos embargos.

Tempestivos, vista à DPE, para manifestação.

Caracaraí, 23 de Fevereiro de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Advogados: Sivirino Pauli, Jair Mota de Mesquita

Vara Criminal
Expediente de 07/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira

Ação Penal
002 - 0000244-33.2012.8.23.0020
Nº antigo: 0020.12.000244-7
Indiciado: I.S.G.
 S E N T E N Ç A

Vistos etc.,
1.	O Ministério Público ofereceu denúncia contra IBERÊ DA SILVA
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GUIMARÃES, qualificado nos autos em epígrafe, imputando-lhes as
condutas delitivas que, em tese, amoldam-se ao tipo penal do art. 155,
caput, do Código Penal, no mês de março de 2012, tendo como vítima
Oziel Alves da Silva.
(...)
21. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar IBERÊ DA SILVA GUIMARÃES, já qualificado, às sanções do
art. 155, caput, do Código Penal.
(...)

Caracaraí, 06 de março de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
003 - 0000489-05.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000489-9
Indiciado: R.F.S. e outros.
 DESPACHO

Informe-se, com URGÊNCIA, estado da Carta (fls. 56), certificando.

Caso ainda não cumprida, solicitar priorizar, porque se tratam de réus
presos desde 16/08/2016.

Caracaraí, 07 de Março de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Advogado(a): Elias Bezerra da Silva

Comarca de Mucajai

Índice por Advogado
000262-RR-N: 011

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 07/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

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

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Med. Protetivas Lei 11340
001 - 0000350-23.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000350-2
Réu: Damião Ribeiro da Conceição
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 15:40 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
002 - 0000418-70.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000418-7
Indiciado: D.N.S.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 10:45 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0000426-47.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000426-0
Indiciado: J.S.C.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia

08/03/2017 às 16:20 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000557-22.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000557-2
Indiciado: G.M.S.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 15:20 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000046-87.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000046-4
Indiciado: G.L.S.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 14:40 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000580-36.2014.8.23.0030
Nº antigo: 0030.14.000580-9
Indiciado: T.S.S.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
007 - 0000184-59.2014.8.23.0030
Nº antigo: 0030.14.000184-0
Réu: J.A.S.
Audiência REDESIGNADA para o dia 26/04/2017 às 11:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
008 - 0000045-05.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000045-6
Indiciado: F.C.R.S.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 14:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
009 - 0000080-67.2014.8.23.0030
Nº antigo: 0030.14.000080-0
Réu: Antonio Carneiro Lima e outros.
Audiência REDESIGNADA para o dia 15/08/2017 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0000694-09.2013.8.23.0030
Nº antigo: 0030.13.000694-0
Réu: Heleno dos Santos Torres e outros.
Audiência REDESIGNADA para o dia 15/08/2017 às 14:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
011 - 0000433-10.2014.8.23.0030
Nº antigo: 0030.14.000433-1
Réu: Robson Yukio Nakayama
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O
DIA 18/04/2017 às 14h00min.
Advogado(a): Helaine Maise de Moraes

Carta Precatória
012 - 0000394-42.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000394-0
Réu: Antonio do Nascimento da Silva e outros.
Audiência REALIZADA.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
013 - 0000643-61.2014.8.23.0030
Nº antigo: 0030.14.000643-5
Indiciado: E.P.J.M.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 14:20 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0000267-07.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000267-8
Indiciado: A.N.M.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 10:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0000420-40.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000420-3
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Indiciado: D.R.C.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 15:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0000053-79.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000053-0
Indiciado: E.B.A.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/03/2017 às 16:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
008168-AM-N: 007, 011

008302-AM-N: 011

000330-RR-B: 007

000730-RR-N: 001

000741-RR-N: 007

000952-RR-N: 007

Cartório Distribuidor

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

Embargos de Terceiro
001 - 0000069-79.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000069-0
Embargado: Antonio Sampaio de Freitas
Embargado: União Federal e outros.
Distribuição por Sorteio em: 07/03/2017.
Valor da Causa: R$ 12.126,00.
Advogado(a): Wanderlan Wanwan Santos de Aguiar

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 07/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Plá Pujades de Ávila

PROMOTOR(A):
Antônio Carlos Scheffer Cezar

Masato Kojima
Paulo André de Campos Trindade

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Augusto Santiago de Almeida Neto
Elisangela Evangelista Beserra

Carta Precatória
002 - 0000674-59.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000674-9
Réu: Paulo Guerra Macedo
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0000794-05.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000794-5
Réu: Marco Antonio Martins da Silva
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
004 - 0000527-04.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000527-4

Réu: Lucas Barbosa Portela
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 08/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Plá Pujades de Ávila

PROMOTOR(A):
Antônio Carlos Scheffer Cezar

Masato Kojima
Paulo André de Campos Trindade

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Augusto Santiago de Almeida Neto
Elisangela Evangelista Beserra

Ação Penal
005 - 0000549-62.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000549-8
Réu: W.B.M.
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
	COMARCA DE RORAINÓPOLIS

Autos nº.	:	047.14.000.549-8
ACUSADO	:	WELLINGTON BATISTA MOREIRA

DECISÃO

 Trata-se de ação penal instaurada em face WELLINGTON BATISTA
MOREIRA denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 213
e 217-A do Código Penal.

Após tentativas infrutíferas da citação pessoal do acusado, bem como
esgotados todos os meios para a sua localização, foi citado por edital (fl.
33).
Na última manifestação, o Ministério Público pugnou pela produção
antecipada de provas e pela suspensão do prazo prescricional.

Argumenta o Ministério Público que, diante da gravidade do crime e
como forma de evitar o esquecimento, faz-se necessária a produção
antecipada de provas (fl. 38-v).

É o relato.

			No caso sob exame, não há que se falar em produção antecipada de
provas, vez que tal ato processual constituiu uma exceção, sendo
permitido somente diante de circunstâncias excepcionais consideradas
urgentes e relevantes, nos termos do artigo 366 do Código de Processo
Penal.

A propósito do tema, trago o seguinte julgado:

"HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL.  PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL (ART. 366, CPP).
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE CONCRETA
DA MEDIDA. INVOCAÇÃO DE FÓRMULAS DE ESTILO GENÉRICAS
APLICÁVEIS A TODO E QUALQUER CASO. INADMISSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE CARACTERIZADA. WRIT CONCEDIDO.
1.    A decisão que determina a produção antecipada da prova
testemunhal deve demonstrar a presença dos requisitos previstos no art.
225 do Código de Processo Penal. 2. Firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal no sentido de que 'se o acusado, citado por edital, não
comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo,
determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando
esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal'.
Precedentes. 3. Na espécie, o juízo de primeiro grau valeu-se de
fórmulas de esstilo, genéricas, aplicáveis a todo e qualquer caso, sem
indicar os elementos fáticos concretos que pudessem autorizar a
medida. 4. Ausente a indicação de circunstância excepcional que
justificasse a antecipação da produção da prova testemunhal, há que se
reconhecer a ilegalidade da colheita antecipada da prova oral na
hipótese em exame.
5. Ordem concedida." (STF, HC 130038, 2.ª Turma, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 03/11/2015, DJe 11/12/2015).
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O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima tem decidido que a
gravidade de cr ime e o decurso do tempo não servem de
fundamentação idônea para autorizar a produção antecipada de provas.

A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS - CRIMES DESCRITOS NO ART. 129, § 1.º, I E §
10.º, E NO ART. 147, C/C O ART. 61, II, "F", NA FORMA DO ART. 69,
TODOS DO CP, C/C O ART. 7.º, I E II, DA LEI N.º 11.340/06 - RÉU
NÃO LOCALIZADO - SUSPENSÃO  DO PROCESSO  E DO LAPSO
PRESCRICIONAL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA ORAL -
DECISÃO FUNDAMENTADA APENAS NA GRAVIDADE DO CRIME E
NO DECURSO DO TEMPO - INADMISSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA NECESSIDADE DA MEDIDA, NOS
TERMOS DO ART. 225 DO CPP - PRECEDENTE DO STF -
APLICAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ - ORDEM CONCEDIDA. (TJRR
- HC 0000.16.001111-0, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Cível,
julg.: 23/08/2016, DJe 30/08/2016, p. 07).

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é no
sentido de que a produção antecipada de provas não pode ser
justificada unicamente no mero decurso de tempo, conforme enunciado
da Súmula 455, a qual transcrevo na íntegra:

"A decisão que determina a produção antecipada de provas com base
no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a
justificando unicamente o mero decurso de tempo".

Assim, no caso em tela, até o presente momento, não visualizo
nenhuma hipótese excepcional de urgência e relevância que justifique a
produção antecipada de provas, razão pela qual o pleito merece
indeferimento.

Por outro lado, merece deferimento o pedido de suspensão do feito e do
prazo prescricional, vez que o réu, após ter sido citado por edital, não
compareceu, nem constitui defesa técnica.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS, por não vislumbrar nenhuma hipótese que a justifique, e
D E C R E T O  A  S U S P E N S Ã O  D O  F E I T O  E  D O  P R A Z O
PRESCRICIONAL, nos termos do artigo 366 do Código e Processo
Penal.

À secretaria para as seguintes providências:

1.	Ciência ao MP e à DPE.
2.	Após, mantenha-se o feito em cartório pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias.
3.	Transcorrido o prazo acima, abra-se nova vista ao Ministério Público.

			P. R. I. C.
Rorainópolis, 07/03/2017.

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

Liberdade Provisória
006 - 0000066-27.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000066-6
Autor: Jose Valdecir Rocha
 Autos nº.: 047.17.000.066-6
Acusado: JOSÉ VALDECIR ROCHA.
	SENTENÇA

		Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela
Defensoria Pública em favor de JOSÉ VALDECIR ROCHA, sustentando,
em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação
cautelar.

Argumenta a defesa, em suma, que o acusado tem residência fixa,
ocupação lícita, bons antecedentes e é primário, não oferecendo risco
para a instrução criminal (fls. 02/04).

		O representante do Ministério Público opinou negativamente ao pedido,
pugnando pela manutenção da segregação cautelar (fl. 14/19).

É o relatório, no essencial. Decido.

Ausente qualquer mudança fática ou jurídica, que justifique alteração do
pedido prisional.

Conforme consta da decisão de fls. 26/26-v, dos autos em apenso, a
prisão preventiva do requerente foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública, pois entendeu o magistrado que a liberdade
do imputado colocaria em risco a ordem pública.

No caso do imputado, vê-se que a garantida da ordem pública está
ameaçada, pois o requerente, conforme consta na ficha de antecedentes
criminais (fls. 08/19), já foi condenado com trânsito em julgado pelo
crime de furto, responde a outros (02) processos por furto e, por último,
foi flagrado conduzindo uma motocicleta com restrição de roubo/furto
sem habilitação e, em tese, sob efeito de álcool.
Outrossim, o acusado, durante os fatos, mesmo após ter sido capturado,
evadiu-se do quartel da Polícia Militar durante a elaboração do relatório
pelos policiais, sendo localizado em uma residência próxima, elementos
de informação que apontam para a necessidade da segregação cautelar
também para a efetividade do Direito Penal.

Ressalta-se, ainda, que todos os crimes referentes aos processos
retromencionados ocorreram em um curto espaço de tempo, sendo que
desde o ano de 2013 e até a presente data o réu responde nesta
Comarca a 04 (quatro) processos por crimes contra o patrimônio,
estandoo, inclusive, na condição de reincidente.

Assim, constato que a liberdade do réu coloca em risco a ordem pública,
vez que há risco concreto de o acusado voltar a cometer novos crimes
da mesma espécie caso seja posto em liberdade.

Não visualizo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram insuficientes e
inadequadas para tutelar o processo e acautelar o meio social, sendo o
caso de manutenção da segregação cautelar.

Em que pesem os argumentos da defesa em seu requerimento, entendo
que o fato de o réu possuir residência fixa em nada altera o quadro
apresentado até aqui, e, por si só, não justifica a liberdade provisória do
acusado.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva
formulado pela defesa do acusado JOSÉ VALDECIR ROCHA.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação penal.

Após, arquive-se.

Rorainópolis, (RR), 23 de fevereiro de 2017.

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

Crimes Ambientais
007 - 0000365-09.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000365-9
Réu: James Barro da Silva e outros.
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE RORAINÓPOLIS

AUTOS: 047.14.003.365-9
	DESPACHO

Compulsando o feito, constato que há erro material na sentença de fl.
145, vez que houve omissão quanto à extinção da punibilidade do
Município de Rorainópolis, pessoa jurídica, representada por ADILSON
SOARES DE ALMEIDA.
Assim, onde se lê no dispositivo: JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
JAMES BARRO DA SILVA, SANDERSON RODRIGUES PEREIRA e
JERÔNIMO LEONEL BRASILEIRO, leia-se: "JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE DE JAMES BARRO DA SILVA; SANDERSON
RODRIGUES PEREIRA; JERÔNIMO LEONEL BRASILEIRO e do
MUNCÍPIO DE RORAINÓPOLIS, pessoa jurídica representada por
ADILSON SOARES DE ALMEIDA".
Quanto aos demais pontos, fica mantida a sentença nos seus exatos
termos.
Por outro lado, reabra às partes prazo recursal,
Intimem-se.

Rorainópolis-RR, 07/03/2017.
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	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Lauro Nascimento, Jaime Guzzo Junior, Tiago Cícero Silva
da Costa, Roseli Ribeiro

Inquérito Policial
008 - 0000026-45.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000026-0
Indiciado: A.S.B.S. e outros.
 Autos nº.: 047.17.000.026-0
Representados: ANDRE DE SOUSA BRITO DA SILVA, DANIEL
ARAÚJO DE SOUSA e DAVISON MIRANDA DE SOUSA.
	DECISÃO

Trata-se de inquérito policial em que figuram como investigados os
agentes ANDRÉ DE SOUSA BRITO DA SILVA, DANIEL ARAÚJO DE
SOUSA e DAVISON MIRANDA DE SOUSA, em razão da prática, em
tese, do tipo penal do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.
A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva
dos investigados, argumentando que a segregação cautelar é
imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia
da ordem pública (fls. 28/29).
O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos
investigados, sustentando que o fato é de extrema gravidade, haja vista
que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça,
requerendo a decretada da medida constritiva para a garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 32/34).
		É o relatório, no essencial. Decido.

Analisando as argumentações do nobre representante do Ministério
Público, sou pelo deferimento do pedido de decretação da prisão
preventiva.
 Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva faz-se necessário
o fumus comissi delicti, caracterizado pelo indício de autoria e prova da
materialidade, e o periculum libertatis, que representa o perigo da
permanência do acusado em liberdade para a eficácia do processo, para
as investigações, para a efetividade do direito penal e para a segurança
da coletividade.
No que tange a materialidade do delito, esta resta comprovada pelo
Boletim de Ocorrência de fls. 04, pela declaração da vítima e pelos
interrogatórios dos investigados em sede policial (fls. 10/16). Da mesma
forma, existem indícios veementes quanto à autoria contra os
representados, revelados pelo conjunto probatório produzido até o
momento.
Conforme consta no caderno investigativo, os investigados, na noite do
dia 28 de dezembro de 2016, armados com uma faca, aboordaram o
taxista EZEQUIEL NASCIMENTO e anunciaram o assalto durante o
deslocamento do veículo entre a Vila Nova Colina e o município de
Rorainópolis.
Afirma que a após ser anunciado o assalto, a vítima travou luta corporal
com os imputados tentando fugir e, quando o veículo efetivamente
parou, a vítima saiu do automóvel e desceu um barranco, momento em
que o representado ANDRE foi atrás com uma faca em punho tentando
perfurá-la, quando a vítima ficou suspirando dando indicativos de que
estava machucada, ocasião em que ANDRE disse: "vamos embora que
esse ta feito, vamos que ele é muito conhecido".
Após agredir a vítima, os representados evadiram-se do local no táxi,
indo para a casa da vítima, local em que furtaram um relógio, um boné e
um cordão com crucif ixo. Depois do furto da residência, os
representados atearam fogo no táxi da vít ima.
Trata-se de fatos graves, praticados mediante violência e grave ameaça.
Há indicativos de que os representados só pararam com as agressões
por acreditarem que a vítima estava morta. Assim, diante do quadro
fático apresentado, constato que se faz necessária a segregação
cautelar dos imputados para a garantia da ordem pública.
Não visualizo a possibilidade imposição de medidas cautelares diversas
da prisão, vez que insuficientes e inadequadas para tutelar o processo e
acautelar o meio social, sendo o caso de decretação da segregação
cautelar.
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos
investigados ANDRÉ DE SOUSA BRITO DA SILVA, DANIEL ARAÚJO
DE SOUSA e DAVISON MIRANDA DE SOUSA para a garantia da
ordem, com fulcro no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor dos acusados.
  P.R.I.C.
Rorainópolis, (RR), 08/03/2017.

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

Insanidade Mental Acusado
009 - 0000779-07.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000779-1
Réu: Elivaldo da Silva
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
	COMARCA DE RORAINÓPOLIS

Autos nº.	:	047.14.000.779-1
ACUSADO	:	ELIVALDO DA SILVA

DECISÃO

		     	 Trata-se de incidente de sanidade mental em relação ao agente
ELIVALDO DA SILVA, acusado pela prática do tipo penal do artigo 217-
A, do Código Penal.
			O laudo apontou que o acusado é portador de retardo mental, mas que,
ao tempo da conduta, tinha plena capacidade de entender o caráter
ilícito do fato ou de deteminar-se de acordo com esse entendimento (fl.
64/66).
A defesa pugnou pela elaboração de novo laudo, com a nomeação de
novos peritos, argumentado que o laudo de fls. 64/66 é contraditório, vez
que o réu foi submetido a exame pericial no ano de 2009 e ficou
demonstrado ser absolutamente incapaz no momento da conduta e, no
laudo elaborado neste feito, ficou demonstrado que o réu era
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato no mento da
conduta, mesmo não tendo passado por nenhum tratamento médico
durante o período compreendido entre o primeiro e segundo laudo (fls.
77/80).
O Ministério Público se manifestou de forma contrária ao pleito da
defesa, aduzindo ser desnecessária nova perícia, na medida em que
ficou comprovado que o acusado era inteiramente capaz de entender o
caráter criminoso de sua conduta (fl. 94).

É o relatório no essencial. Passo a decidir.

Não merece prosperar o pedido da defesa, explico.

Para aferição da imputabilidade temos 03 (três) sistemas ou critérios:
biológico; psicológico e biopsicológico. Pelo critério biológico, para que a
imputabilidade seja afastada, basta que o agente tenha um problema
mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sendo
irrelevante a lucidez no momento da conduta.
Por sua vez, pelo critério psicológico, é irrelevante para o Direito Penal
se o agente apresenta, ou não, alguma deficiência mental. Será
considerado inimputável ao se mostrar a incapacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de detterminar-se de acordo com esse
entendimento.

Por fim, pelo critério biopsicológico, exige-se que o agente, ao tempo da
conduta, apresente algum problema mental e, em razão da doença, não
possui capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-
se de acordo com esse entendimento. O Código Penal, no artigo 26,
caput, acolheu o sistema biopsicológio. Excepcionalmente, foi adotado o
sistema biológico em relação aos menores de 18 (dezoito) anos de idade
(art. 27 do CP).

Assim, pelo sistema biopsicológio, adotado como regra no Brasil, a
imputabilidade deve ser analisada no momento da conduta do agente. O
simples fato de o réu ser portador de doença mental, por si só, não
afasta a imputabilidade, devendo estar presente, simultaneamente, a
doença mental mais a impossibilidade de compreender o caráter ilícito
do fato no momento da conduta, para que a imputabilidade seja
afastada.

Trago doutrina a respeito do tema:

A inimputabilidade penal é aferida com base em um critério
biopsicológico. Não basta a presença do problema mental. Exige-se
ainda que em razão dele o sujeito seja incapaz, ao tempo da conduta, de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento. Logo, se ao tempo da conduta o indivíduo - nada
obstante seja portador de problema mental - apresentar lucidez, será
tratado como imputável (...) (Código Penal Comentado - Cleber Masson -
2ª Edição, 2014; pag. 209) (grifo nosso).

No mesmo sentido:
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(...) ATENÇÃO: dentro dessa regra, pode o doente mental ser
considerado imputável, bastando que, no momento da conduta, tivesse
capacidade de entendimento e autodeterminação (critério biopsicológico)
((Código Penal para Concursos - Rogério Sanches Cunha - 7ª Edição,
2014; pag. 98) (grifo nosso).

Como já exposto no anteriormente, os peritos concluíram que o
acusado, no momento da conduta, era portador de retardo mental.
Colaciono doutrina a respeito do conceito de retardo mental:

Desenvolvimento mental retardado é o que não se compatibiliza com a
fase da vida em que se encontra determinado indivíduo, resultante de
alguma condição que lhe seja peculiar. A pessoa não se mostra em
sintonia com os demais indivíduos que possuem sua idade cronológica.
De fato, o retardo mental é uma condição de desenvolvimento
interrompido ou incompleto da mente, especialmente caracterizada por
um comprometimento de habilidades manifestadas durante o período de
desenvolvimento, as quais contribuem para o nível global da inteligência,
isto é, aptidões cognitivas, de linguagem, motoras e sociais. A expressão
"desenvolvimento mental retardado" compreende as oligofrenias em
suas mais variadas manifestações (idiotice, imbecilidade e debilidade
mental propriamente dita), bem como as pessoas que, por ausência ou
deficiência dos sentidos, possuem deficiência psíquica. (Código Penal
Comentado - Cleber Masson - 2ª Edição, 2014; pag. 209) (grifo nosso).

Conforme visto acima, o retardo mental compreende uma diferença
cronológica entre a idade real do agente com a idade psicológica,
competindo ao perito aferir o grau de prejuízo em razão da falha
biológica, podendo chegar a 03 (três) resultados diferentes, inclusive
concluir que o réu, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse
entendimento. Quando isso acontecer, o acusado será considerado
plenamente imputável.

Nesse sentido:

Compete à perícia indicar o grau de prejuízo a ele causado por essa
falha biológica. Podem ocorrer três situações distintas: 1) se ao tempo
da ação ou da omissão era capaz de entender o caráter ilícito do fato e
de determinar-se de acordo com esse entendimento, será considerado
imputável; 2) se ao tempo da ação ou da omissão não era inteiramente
capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento, será considerado semi-imputável (art. 26,
parágrafo único, do CP); e 3) se ao tempo da ação ou da omissão era
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento, será considerado
inimputável (art. 26, parágrafo único, do CP). (Código Penal Comentado
- Cleber Masson - 2ª Edição, 2014; pag. 209) (grifo nosso).

No caso sob exame, os peritos concluíram que o réu, no momento da
conduta, era portador de retardo mental, mas que era inteiramente
capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento, sendo, portanto, plenamente capaz para o
Direito Penal.

Por fim, não há que se falar em contradição entre o laudo elaborado no
ano de 2009 (o qual concluiu que o agente era inteiramente incapaz)
com o laudo elaborado no ano de 2014 (laudo de fls. 64/66), vez que os
dois laudos apontaram que o réu era portador de retardo mental, mas no
último fato o réu tinha idade psicológica de entender o caráter ilícito do
fato.

Ressalte-se, ainda, que o lapso temporal entre os laudos são
significativos, sendo perfeitamente possível que o réu tenha,
efetivamente, alcançado idade psicológica para compreender o caráter
ilícito do fato no momento da última conduta, assim como concluíram os
peritos, não havendo que se falar em contradição entre as perícias, nos
termos requerido pela defesa.

Diante do exposto, INDEFIRO a realização de nova perícia e determino
o prosseguimento do feito principal.
P.R.I.C.
Junte-se cópia desta decisão aos autos da ação penal.
Ciência ao MP e à DPE.

Rorainópolis-RR 08/03/2017.

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

Prisão em Flagrante
010 - 0000045-51.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000045-0
Réu: Lucas Alfredo Brasil
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE RORAINÓPOLIS

AUTOS: 047.17.000.045-0
	SENTENÇA

Trata-se de comunicado de prisão em flagrante de LUCAS ALFREDO
BRASIL, em razão de prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157,
do Código Penal.
 A prisão em flagrante foi fundamentadamente homologada e concedida
liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, conforme decisão de fls. 10/11.

Dessa forma, o presente feito exauriu seu objeto, razão pela qual
determino o seu arquivamento.

Intimem-se o MP e DPE.

Arquive-se o presente feito quando vierem os autos de IP/Flagrante e/ou
apresentação de ação penal pertinentes ao fato, trasladando-se cópia
desta decisão.
Cumpra-se.

Rorainópolis (RR),07/03/2017.

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

Infância e Juventude
Expediente de 07/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Plá Pujades de Ávila

PROMOTOR(A):
Antônio Carlos Scheffer Cezar

Masato Kojima
Paulo André de Campos Trindade

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Augusto Santiago de Almeida Neto
Elisangela Evangelista Beserra

Proc. Apur. Ato Infracion
011 - 0000525-63.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000525-3
Infrator: Criança/adolescente e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogados: Lauro Nascimento, Clóvis João Barreto do Nascimento

Med. Prot. Criança Adoles
012 - 0000035-07.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000035-1
Criança/adolescente: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de São Luiz do Anauá

Índice por Advogado
000157-RR-B: 001
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000361-RR-E: 001

000543-RR-N: 005

000722-RR-N: 006

000799-RR-N: 009

000955-RR-N: 009

001062-RR-N: 001

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 08/03/2017

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

Antônio Carlos Scheffer Cezar
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto

Francisco Jamiel Almeida Lira

Ação Civil Pública
001 - 0022761-48.2008.8.23.0060
Nº antigo: 0060.08.022761-8
Autor: Ministério Público do Estado de Roraima
Réu: Elizeu Alves
 SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ingressou com a presente ação
civil púbica de ressarcimento ao erário com pedido de liminar de
seqüestro de bens contra ELIZEU ALVES, qualificado nos autos,
alegando, em síntese, que o réu foi prefeito do Município de São Luiz do
Anauá nos anos de 1997 a 2000.  Que  o réu não apresentou as contas
anual do FUNDEB do ano de 2000, tendo o TCE-RR julgado irregulares
tais contas, condenando o réu a pagar R$ 397.384,92 (trezentos e
noventa e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois
centavos), que corrigidos totalizam R$ 847.152,65 (oitocentos e
quarenta e sete mil, cento e cinqüenta e dois reais e sessenta e cinco
centavos). Que o réu causou prejuízo ao erário e violou os princípios
administrativos no exercício do mandado, incorrendo, assim, em ato de
improbidade administrativa. Requereu a liminar de sequestro de bens no
importe de R$ 847.152,65 (oitocentos e quarenta e sete mil, cento e
cinqüenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), e no mérito, a
procedência do pedido inicial para o fim de condenar o réu a ressarcir o
montante de R$ 847.152,65 (oitocentos e quarenta e sete mil, cento e
cinqüenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).
Juntou documentos (fls. 16-350).
Na decisão de fls. 359-364 foi deferida liminar de sequestro de bens.
Na certidão de fls. 395 o réu foi notificado, mas não houve o sequestro
por ausência de bens.
Na decisão de fl. 407 foi determinada a citação do réu, o que ocorreu na
fl. 465.
O réu apresentou manifestação às fls. 466-483, onde alegou que houve
prescrição em 01 de janeiro de 2006. No mérito, alegou ausência de
dano ao erário, inexistindo dolo ou culpa por parte do réu.
O Ministério Público Estadual, em impugnação, narrou, em síntese, que
em ação de ressarcimento ao erário há a imprescritibilidade. No mérito,
sustentou indícios de dolo, eis que "o ex-Prefeito era reincidente na
ausência da prestação de contas de receita oriunda do FUNDEB...".
Na deccisão de fls. 507, proferida em audiência, foi anunciado o
julgamento antecipado da lide.
O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais às fls. 508-
534.
A defesa, apesar de intimada para apresentar alegações finais (fl. 545),
quedou inerte.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Da prescrição.
Em análise aos autos, verifica-se que trata-se de ação por ato de
improbidade de ressarcimento ao erário.
Pois bem. O réu alegou que houve prescrição na data de 01 de janeiro
de 2006.
A alegação de prescrição deve ser afastada, pois estamos diante de

ação de ressarcimento de danos ao erário por ato de improbidade
administrativa (e não por ilícito civil, como por exemplo, um acidente de
veículo), na qual, segundo sedimentado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, não há que se falar em prescrição, conforme farta
jurisprudência colacionada pelo guerreiro e combatente Promotor de
Justiça desta Comarca, de maneira que descabe nova colação,
evitando-se repetição desnecessária.
Aliás, no mesmo sentido é o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Vejamos:
"ADMINISTRATIVO. AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO  DO  ART.  535 DO CPC. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.  PAGAMENTO INDEVIDO
E F E T U A D O  A  V E R E A D O R E S  Q U E  S E  A U S E N T A R A M
I N J U S T I F I C A D A M E N T E   A  S E S S Õ E S  O R D I N Á R I A S  E
EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA LEGISLATIVA.  PREJUÍZO AO
ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO
DE DANOS AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.
1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra os ora recorrentes, Vereadores
do  Município  de  Assis/SP  na  legislatura  1993/1996,  buscando a
devolução  de valores recebidos indevidamente no ano de 1996, já que
faltaram  injustificadamente às sessões ordinárias e extraordinárias da
Câmara Legislativa, contrariando o Regimento Interno do referido órgão.
2.  A parte sustenta que o art. 535 do CPC foi violado, mas deixa de
apontar,  de  forma  clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado.  Assim,  é  inviável  o  conhecimento do Recurso Especial
nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.
3. A jurisprudência do STJ, quanto ao resultado do ato, firmou-se no
sentido  de que se configura ato de improbidade a lesão a princípios
administrativos, o que, como regra geral, independe da ocorrência de
dano ou lesão ao Erário.
4.  É  pacífico  o  entendimento  do  STJ no sentido de que o ato de
improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 exige a
demonstração  de  dolo,  o  qual,  contudo,  não  necessita  ser
específico,  sendo  suficiente  o  dolo  genérico. Verifica-se que o
Tribunal  de  origem  foi  categórico  ao  afirmar  a  existência do
elemento   subjetivo.  Nesse  contexto  de  limitação  cognitiva,  a
alteração   das  conclusões  firmadas  pelas  instâncias  inferiores
somente  poderia  ser  alcançada  com  o  revolvimento  do  conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5.  O  Tribunal  a  quo  consignou  "que  não prospera a alegação de
inexistência  de  prejuízo  pela  reparação  do  dano. Ora, prejuízo
houve,  já  que  os  cofres  públicos  foram  lesados pelo pagamento
indevido." Para  modificar  o  entendimento firmado no acórdão recorrido,
seria necessário  exceder  as razões colacionadas no acórdão
vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos
autos, vedada em  Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial".
6.  Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido do
entendimento do STJ, qual seja, não há falar em prescrição, pois a
pretensão  de  ressarcimento  dos  prejuízos causados ao Erário é
imprescritível,  "mesmo  se  cumulada  com  a  ação  de  improbidade
administrativa  (art.  37,  §  5º,  da  CF)"  (AREsp 79.268/MS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON).
7. Recursos Especiais não providos. (REsp 1429304/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe
05/09/2016).
Assim, seja no viés da Suprema Corte ou do Tribunal da Cidadania, não
há que se falar em prescrição.
Do mérito.
A presente ação visa à condenação do réu por não ter prestado as
contas do FUNDEB no ano de 2000, época em que era Prefeito de São
Luiz.
Pois bem. O art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa, prescreve
que é ato de improbidade administrativa "deixar de prestar contas
quando esteja obrigação a fazê-lo".
É o caso dos autos, pois consoante se verifica dos autos, mais
precisamente às fls. 87 a 136, várias são as Notas de Empenho
demonstrando o recebimento dos recursos originários do FUNDEB, o
que implica dizer que por tal recebimento, caberia uma prestação de
contas, o que, in casu não ocorreu, haja vista que os balancetes
apresentados pelo réu, segundo destacado no parecer do TCE (fl. 183),
"os documentos encaminhados ao Tribunal de Contas (fls. 115/146), não
são suficientes para comprovar os recursos recebidos pelo Município e
aferir a regularidade de sua aplicação no exercício de 2000".
Importante salientar, também, que à fl. 128 da Auditoria do TCE-RR, foi
consignado que "inexiste quaisquer documento referente à Prestação de
Contas do FUNDEF/2000, nos arquivos da Prefeitura Municipal de São
Luiz".
De mais a mais, constata-se, ainda da citada Auditoria do TCE-RR (fl.
129) que "durante o exercício ora auditado, foi apresentado a esta
equipe técnica Relatório do Censo Escolar 2000, fls. 033 do qual
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podemos verificar a existência de 06 (seis) escolas da rede de ensino
fundamental municipal, utilizadora de recursos oriundos do FUNDEF...
Quando da visita realizada na Escola Senado Hélio Campos,
constatamos através dos Diários de Classe (frequência dos alunos) a
inexistência de alunos matriculados no ensino fundamental da rede
municipal, durante os exercícios de 2000 onde funcionava somente com
a 1ª Série".
Somado a isso, registre-se, outrossim, "que a não prestação de contas
dos recursos do FUNDEF é reincidente ao exercício de 1999",
consoante se pode inferir à fl. 179.
Portanto, a conduta do réu amolda-se perfeitamente à descrição do tipo
legal, pois não apresentou a devida prestação de conta dos recursos
oriundos do FUNDEB/2000 quando o deveria fazer, restando
plenamente configurada sua conduta dolosa, sendo sua condenação ao
ressarcimento medida que se impõe.
Aliás, nesse sentido já decidiu o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1ª REGIÃO:
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. ARTIGO 11.
EX-PREFEITO E EX-SECRETÁRIA MUNICIPAL. PRELIMINARES
AFASTADAS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO
ÍMPROBO COMPROVADO.  APL ICAÇÃO DE SANÇÕES.
O B S E R V Â N C I A  D O S  C R I T É R I O S  D E  L E S I V I D A D E  E
REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A
presente ação foi proposta pelo MPF, objetivando a condenação da
parte requerida, pela prática de atos ímprobo tipificado no art. 11, VI, da
Lei 8.429/92, em face da omissão na prestação de contas de recursos
federais repassados ao município pelo Ministério da Educação, através
do FUNDEF. 2. Preliminares e questões prejudiciais de méritos -
cerceamento de defesa, incompetência da Justiça Federal, ilegitimidade
ativa do MPF, analisadas e rechaçadas à luz de consolidado
entendimento jurisprudencial pátrio. 3. A omissão na prestação de
contas dos ex-gestores públicos restou incontroversa, porquanto a Corte
de Contas Estadual, em sede de Tomada de Contas, comprovou as
irregularidades, além do que a parte requerida, além de não infirmar as
comprovadas alegações da parte autora, reconheceu, em parte, sua
ocorrênc ia .  4 .  "Não restam dúv idas,  por tanto ,  de que a
responsabilização que se impõe no presente processo não se dá em
decorrência da malversação dos valores depositados pela União para a
consecução do Convênio, mas sim pelas consequências da ausência de
prestação de contas da qual era, por força de lei, obrigado a fazer.
Assim, não há que se falar em sol idariedade, mas sim na
responsabilidade direta pela omissão na prestação de contas" (STJ,
EDcl no REsp 867.374/BA, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe de 21/05/2010). 5. Caracterizada a má-fé, pois
ao administrador público não é facultado deixar de atender no momento
apropriado ao chamado das autoridades competentes para a prestação
de contas dos recursos transferidos. Não se trata, a hipótese, de
apresentação extemporânea das contas, e, sim, de sua não prestação.
6. A ausência da prestação de contas possui tipificação específica no
inciso VI, do art. 11, da Lei 8.429/92, de modo que se faz necessário
demonstrar efetiva lesão ao erário para implicar na pena de restituição, o
que restou demonstrado nos autos. 7. Condenação da parte requerida,
ora apelada, corretamente aplicada em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade: suspensão dos direitos políticos e
proibição de contratar com o Poder Público, ambos, pelo prazo de 3
(três) anos; além do pagamento de multa civil nos valores de R$
3.000,00 (três mil reais) ao ex-prefeito; e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à ex-secretária de educação. 8. A imposição da pena de multa nas
ações de improbidade administrativa destina-se a coibir a afronta ao
princípio da moralidade ou probidade, revestindo-se de caráter punitivo
do agente ímprobo e intimidativo sobre os demais componentes do
grupo social quanto à prática de novas infrações. 9. Sentença mantida in
totum. 10. Apelação dos requeridos não provida.
(APELAÇÃO , DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 -
TERCEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:02/12/2015 PAGINA:.).
Desta maneira, não se vislumbra outra senda a trilhar senão aquela da
condenação do réu por ao de improbidade, qual seja, não prestar as
devidas e obrigatórias contas de recursos oriundos do FUNDEB, e
consequentemente, ao ressarcimento do valor de R$ 847.152,65
(oitocentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e
sessenta e cinco centavos).
Dispositivo
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de prescrição e CONDENO o réu
ELIZEU ALVES a ressarcir o valor de R$ 847.152,65 (oitocentos e
quarenta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco
centavos) ao erário público municipal, corrigidos monetariamente pela
Tabela Oficial do TJRR, com juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, ambos a partir do dia 20/11/2008 (ingresso da demanda) até o
efetivo pagamento, julgando extinto o processo com resolução de mérito,
nos termos do ar t .  487,  I ,  do Código de Processo Civ i l .

Consequentemente, fica ratificada a liminar concedida às fls. 359-364.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Não pagas no
prazo legal, extraia-se certidão de dívida ativa e encaminhe-se ao órgão
de execução.
P.R.I.C.
São Luiz-RR, 08 de março de 2017
Juiz AIR MARIN JUNIOR
Advogados: Francisco de Assis Guimarães Almeida, Jaildo Peixoto da
Silva Junior, Valéria de Matos Moura

Exec. Titulo Extrajudicia
002 - 0000442-76.2014.8.23.0060
Nº antigo: 0060.14.000442-9
Autor: Instituto Bras.meio Ambiente (ibama)
Réu: Eliezer Henrique dos Santos
 DESPACHO
Defiro o requerido à fl. 25.
Suspendo o processo até o dia 19/06/2017.
Decorrido o prazo de suspensão, vista à Procuradoria Federal do Estado
de Roraima.
Em caso de descumprimento do parcelamento, o processo retomará o
seu curso (art. 922, parágrafo único, do CPC).
Cumpra-se.

SLA, 08/03/2017.

Air Marin Junior
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 07/03/2017

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
Francisco Jamiel Almeida Lira

Ação Penal
003 - 0000658-71.2013.8.23.0060
Nº antigo: 0060.13.000658-2
Réu: Osvaldo Campelo da Silva
Autos devolvidos do TJ.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal Competên. Júri
004 - 0000282-51.2014.8.23.0060
Nº antigo: 0060.14.000282-9
Réu: Edson Barbosa Oliveira
 DESPACHO
1) Mantenho inalterados os fundamentos da Decisão de Pronúncia às
fls. 129/133.
2) Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, para o fim de apreciação do RESE interposto, nos termos dos
arts. 589, caput e 591, ambos do Código de Processo Penal.

SLA, 07/03/2017.

Air Marin Junior
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Carta de Ordem
005 - 0000329-54.2016.8.23.0060
Nº antigo: 0060.16.000329-3
Réu: Jose Gabriel Libano Martins
 DESPACHO
1) Oficie-se novamente à Unidade Mista de Saúde de São João da
Baliza/RR para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a respeito do
resultado da avaliação e consulta de José Gabriel Líbano Martins com o
médico neurologista desta unidade, conforme informado à fl. 75.
2) Após, conclusos.

SLA, 07/03/2017.
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Air Marin Junior
Juiz de Direito
Advogado(a): Raphael Motta Hirtz

Med. Protetivas Lei 11340
006 - 0000527-91.2016.8.23.0060
Nº antigo: 0060.16.000527-2
Autor: Cezar Barbosa Correa
Réu: Jane Rodrigues Corrêa
Sentença: Homologada renùncia pelo autor
Advogado(a): Tadeu Peixoto Duarte

Ação Penal
007 - 0000596-31.2013.8.23.0060
Nº antigo: 0060.13.000596-4
Réu: Jose Marcos Freitas Mendes
Autos devolvidos do TJ.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000564-21.2016.8.23.0060
Nº antigo: 0060.16.000564-5
Réu: Waldeir Nunes de Oliveira e outros.
Audiência REDESIGNADA para o dia 16/05/2017 às 08:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0000893-72.2012.8.23.0060
Nº antigo: 0060.12.000893-7
Réu: Paulo Henrique Rocha
Sentença: Extinta a punibilidade pela prescição.
Advogados: Ana Clecia Ribeiro Araújo Souza, Marli Rodrigues Monteiro

010 - 0001212-74.2011.8.23.0060
Nº antigo: 0060.11.001212-1
Réu: Ray Pereira Costa
 DESPACHO
1) Mantenho inalterados os fundamentos da Decisão de Pronúncia às
fls. 206/209.
2) Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, para o fim de apreciação do RESE interposto, nos termos dos
arts. 589, caput e 591, ambos do Código de Processo Penal.

SLA, 07/03/2017.

Air Marin Junior
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

011 - 0000234-29.2013.8.23.0060
Nº antigo: 0060.13.000234-2
Réu: Jose Haroldo Alves de Souza
Autos devolvidos do TJ.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal Competên. Júri
012 - 0024312-29.2009.8.23.0060
Nº antigo: 0060.09.024312-6
Réu: Miracir Teixeira
 DESPACHO
1) Mantenho inalterados os fundamentos da Decisão de Pronúncia às
fls. 247/250.
2) Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, para o fim de apreciação do RESE interposto, nos termos dos
arts. 589, caput e 591, ambos do Código de Processo Penal.

SLA, 07/03/2017.

Air Marin Junior
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 08/03/2017

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
Francisco Jamiel Almeida Lira

Ação Penal
013 - 0019476-18.2006.8.23.0060
Nº antigo: 0060.06.019476-2
Réu: Josias Severino Chaves
 DESPACHO
Da detida análise da manifestação ministerial constante da fl. 514v,
depreende-se que, no item 02, foi manifestada a desistência da oitiva da
testemunha AGUINALDO VICENTE DE OLIVEIRA, vez que se encontra
em local incerto e não sabido.
Nada obstante, foi proferido Despacho à fl. 519 homologando a
desistência da oitiva da testemunha ELINALDO MOURA DOS SANTOS,
sendo que esta já foi ouvida no juízo da Comarca de Boa Vista/RR,
conforme se verifica à fl. 508 dos autos.
Assim sendo, torno sem efeito o item 01 do Despacho de fl. 519, de
modo que se faz mister nova vista à DPE para manifestação quanto à
desistência da oitiva da testemunha AGUINALDO VICENTE DE
OLIVEIRA, nos termos da cota ministerial de fl 514v.
Após, venham novamente os autos conclusos.
Cumpra-se.

SLA, 08/03/2017.

Air Marin Junior
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Carta Precatória
014 - 0000172-81.2016.8.23.0060
Nº antigo: 0060.16.000172-7
Réu: Washington de Souza Soares
 DESPACHO
Defiro (fl. 41).
Designe-se data para realização de audiência admonitória.
Intime-se o acusado no endereço indicado no item 02 da cota ministerial
retro.
Ciência ao MPE e à DPE.
Cumpra-se.

SLA, 08/03/2017.

Air Marin Junior
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
015 - 0000079-89.2014.8.23.0060
Nº antigo: 0060.14.000079-9
Réu: Lucilene Rodrigues da Silva e outros.
 DESPACHO
1) Defiro (fls. 161/162);
2) Designe-se nova data para oitiva da testemunha Elismar de Carvalho,
devendo esta ser intimada no endereço que segue: Rua Dante de
Oliveira, Airton Senna, São Luiz/RR (fl. 164);
3) Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Ji-Paraná/RO, com a
finalidade de interrogar o acusado Simei Alves da Silva, no endereço
indicado à fl. 163.

SLA, 07/03/2017.

Air Marin Junior
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0000410-37.2015.8.23.0060
Nº antigo: 0060.15.000410-3
Réu: Janilson da Silva Coelho
 DESPACHO
Ao MP (fl. 178).

SLA, 08/03/2017.

Air Marin Junior
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Expediente de 07/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Air Marin Junior
PROMOTOR(A):
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Antônio Carlos Scheffer Cezar
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto

Francisco Jamiel Almeida Lira

Carta Precatória
017 - 0000014-89.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000014-9
Autor: R.G.R. e outros.
Réu: S.O.F.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
23/05/2017 às 08:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

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

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

Comarca de Bonfim
Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca
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1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Expediente de 08/03/2017

EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0808083-
38.2014.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executado ANTONIO DE BRITO –
CPF 694.672.188-87, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o executado CITADO
de todos os termos da ação supramencionada, para que efetue o pagamento da dívida ou garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0817677-
76.2014.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executado LEONOR ROSENO DA
SILVA – CPF 225.373.922-72 e outros, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o
executado CITADO de todos os termos da ação supramencionada,  para que efetue o pagamento da dívida ou
garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0918146-
72.2010.8.23.0010, que tem como exequente o MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR e como executado JOANALICE
FERREIRA  ALVES – CPF 376.025.272-91, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o
executado CITADO de todos os termos da ação supramencionada,  para que efetue o pagamento da dívida ou
garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0833042-
73.2014.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executado SMB MOLDULADOS
LTDA ME, NOME DE FANTASIA: SMB MOLDULADOS – CNPJ 17.064.770/0001-09 e outros, encontrando-se este
atualmente  em  lugar  incerto  e  não  sabido,  ficando  o  executado CITADO  de  todos  os  termos  da  ação
supramencionada, para que efetue o pagamento da dívida ou garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0704400-
63.2013.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executados J A C MENESCAL
COELHO ME – CNPJ 10.246.147/0001-10 e JANINA ALEXANDRA CONCEIÇÃO MENESCAL COELHO – CPF
016.325.427-30, encontrando-se estes atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando os executados CITADOS
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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0715939-
79.2013.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executado GERALDO MARTINS DE
OLIVEIRA NETO – CPF 511.217.352-15 e outros, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e não sabido,
ficando o executado CITADO de todos os termos da ação supramencionada,  para que efetue o pagamento da
dívida ou garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 

SICOJURR - 00055939
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0834001-
44.2014.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executado DOMINGOS SAVIO
MOURA REBELO – CPF 089.083.112-20, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o
executado CITADO de todos os termos da ação supramencionada,  para que efetue o pagamento da dívida ou
garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 

SICOJURR - 00055939
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0822755-
17.2015.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executado MANOEL PEREIRA DE
SOUZA NETO – CPF 619.677.422-00, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o
executado CITADO de todos os termos da ação supramencionada,  para que efetue o pagamento da dívida ou
garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 

SICOJURR - 00055939
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0830114-
18.2015.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executados TERRY WINTER DE
ARAUJO  CAMPOS –  CPF  382.780.902-97  e  TW  DISTRIBUIDORA LTDA EPP,  NOME DE FANTASIA:  TW
DISTRIBUIDORA – CNPJ 13.039.949/0001-47, encontrando-se estes atualmente em lugar incerto e não sabido,
ficando os executados CITADOS 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 

SICOJURR - 00055939
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0718526-
74.2013.8.23.0010, que  tem  como  exequente  o  ESTADO  DE  RORAIMA e  como  executado  HUMBERTO
GONÇALVES DA SILVA JUNIOR – CPF 790.626.602-15 e outro, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e
não sabido, ficando  o executado CITADO  de todos os termos da ação supramencionada,  para que efetue o
pagamento da dívida ou garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 

SICOJURR - 00055939
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0919326-
26.2010.8.23.0010, que  tem  como  exequente  o  MUNICÍPIO  DE  BOA VISTA/RR  e  como  executado  JOÃO
RODRIGUES PEREIRA – CPF 168.729.402-04, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e não sabido,
ficando o executado CITADO de todos os termos da ação supramencionada,  para que efetue o pagamento da
dívida ou garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 

SICOJURR - 00055939
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0816193-
26.2014.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executados JULIO PRADO DE
AGUIAR – CPF 009.518.102-43 e J P DE AGUIAR COMERCIO ME, NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA PADRÃO
– CNPJ 17.670.172/0001-75, encontrando-se estes atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando os executados
CITADOS 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 

SICOJURR - 00055939
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0808819-
56.2014.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executado VALCILENE PEREIRA
BARBOSA – CPF 164.112.182-34, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando  o
executado CITADO de todos os termos da ação supramencionada,  para que efetue o pagamento da dívida ou
garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 

SICOJURR - 00055939
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0918128-
51.2010.8.23.0010, que tem como exequente o MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR e como executado ALCILENE
MENDES DE ALENCAR – CPF 112.398.752-15, encontrando-se este atualmente em lugar incerto e não sabido,
ficando o executado CITADO de todos os termos da ação supramencionada,  para que efetue o pagamento da
dívida ou garanta 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO
(NO PRAZO DE 20 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 0805469-
89.2016.8.23.0010, que tem como exequente o ESTADO DE RORAIMA e como executados RONALDO DE LIMA
MONTEIRO  –  CPF  952.769.712-34  e  MONTEIRO  COMERCIO  LTDA  ME  –  NOME  FANTASIA:  KIBA
DISTRIBUIDORA – CNPJ 34.810.481/0001-12, encontrando-se estes atualmente em lugar incerto e não sabido,
ficando os executados CITADOS 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, 08 de Março de 2017.

SHIROMIR DE ASSIS EDA
Diretor de Secretaria 
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5ª VARA CÍVEL

Expediente de 08/03/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 0828440-39.2014.8.23.0010

REQUERENTE: APARECIDO GONÇALVES FERREIRA 

A MMª. Juíza Substituta da 5ª Cível da Comarca
de  Boa  Vista/RR,  Dra.  Suelen  Márcia  Silva
Alves,  no uso de suas atribuições  legais  e na
forma da lei, etc...

FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo corre em trâmites legais os autos da Ação de Retificação de Registro Civil nº  0828440-
39.2014.8.23.0010, movida pelo requerente  APARECIDO GONÇALVES FERREIRA,  brasileiro, portador
do CPF nº 867.387.712-15, RG 3406989 SSP-RR, união estável, mecânico, atualmente estando em lugar
incerto e não sabido, razão pela qual expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para que
este, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital, promova o andamento do referido
processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, §
1º, do CPC). Para conhecimento de todos, foi expedido o presente edital que será afixado no mural do átrio
deste Juízo e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista (RR),
aos 8 (oito) dias do mês de março do ano dois mil e dezessete. Eu, Diretor de Secretaria em exercício,
subscrevo e assino, de ordem da MMª. Juíza Substituta.

 
Eduardo Quezado do Nascimento Araújo

Diretor de Secretaria em exercício
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EDITAL DE CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, COM O PRAZO DE 30 (VINTE)
DIAS.

A MM. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA, ESTADO DE RORAIMA,
NA FORMA DA LEI ETC…

FAZ SABER a todos que por este Juízo tramitam os autos sob o nº  0816421-98.2014.8.23.0010,  AÇÃO
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, em que figuram como autor JOSÉ LAURINDO PEREIRA e MARIA DE
FÁTIMA FLORENTINO PEREIRA e parte requerida NÍKOLAS DE ALMEIDA SEMINÁRIO, tendo por objeto
o imóvel situado à Rua C-29, n° 175, bairro Sílvio Leite, quadra 16, lote 17, área de 510 m², nesta Capital.
Como se encontram desconhecidos possíveis terceiros interessados, expediu-se o presente edital, com o
prazo de 30 (trinta) dias, para que estes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste edital,
contestem a ação, sob pena de revelia, e, em não o fazendo, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos
afirmados pelo autor na inicial. 

E  para  que  chegue ao conhecimento  do  interessado  e  ninguém possa alegar  a  ignorância  no futuro,
mandou a MMª Juíza expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Boa Vista (RR), aos 8 (oito) dias do mês de março do
ano dois mil e dezessete.

EDUARDO QUEZADO DO NASCIMENTO ARAÚJO
Diretor de Secretaria em Exercício
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4ª VARA CÍVEL  
 
Expediente de 08/03/2017 
 
 
 

ATO ORDINATÓRIO 
Processo 0818371-74.2016.8.230010 

 
Pelo que dispõe os arts. 8º da portaria conjunta nº 001/2016 deste juízo, por meio de ato ordinatório, intimo 
o advogado (a) Rafael Sganzerla Durand OAB/SP 211.648 e OAB/RR 378-A, não cadastrado no sistema 
PROJUDI, para que regularize a situação relatada em cinco dias, sob pena de manutenção e intimação dos 
atos ao advogados anterior ou não recebimentos de tais atos em sistema eletrônico.  
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2ª VARA CRIMINAL

Expediente de 06/03/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

(PRAZO DE 15 DIAS)

O(a) Juiz(a) de Direito Substituto que responde pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista-RR, Dr.(a)
Esdras Silva Pinto, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:

Processo nº. 0005322-67.2014.8.23.0010  (Ação Penal)
Réu(s): Ota Freitas Nobrega.

Estando o(a)  réu adiante qualificado em local  incerto e não sabido,  expediu-se o presente  edital  com a
seguinte finalidade: INTIMAÇÃO do(a) réu Ota Freitas Nobrega, brasileiro, natural de Manaus-AM, nascido
em 18/09/1975, portador do RG nº 1110283-7, filho de Odilio Santa Luzia Nobrega e Izete Freitas Nobrega,
para que tome ciência da sentença proferida na página 25 do evento processual 1.5 dos autos em epígrafe,
nos seguintes termos: “(…) Ante o exposto, nos termos do art. 107, IV do CP julgo extinta a punibilidade de
OTA FREITAS NOBREGA. P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se. 19/11/2015. Rodrigo Bezerra Delgado.
Juiz de Direito Substituto.”

SEDE DO JUÍZO: Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, 2ª Vara Criminal de Competência Residual
da Comarca de Boa Vista. Av.: Cabo PM José Maria Tabira de Alencar Macedo, Quadra 09, Zona 12, S/N,
Caranã – Boa Vista/RR

Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado
no local de costume, no Fórum local,  e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do
Estado  de  Roraima.  Dado  e  passado  nesta  cidade  e  Comarca  de  Boa  Vista,  Estado  de  Roraima,  em
06/03/2017. Eu, Thiago dos Santos Duailibi (Analista Judiciário), que o digitei e, Marcos Antonio Demézio dos
Santos (Diretor de Secretaria), o assina de ordem.

Marcos Antonio Demezio dos Santos
Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00055941

rJ
51

Z
kR

U
cV

Q
64

kJ
X

qb
/R

ky
LN

10
U

=
S

ec
re

ta
ria

 V
ar

a 
/ 2

ª 
V

ar
a 

C
rim

in
al

 d
e 

C
om

pe
tê

nc
ia

 R
es

id
ua

l /
 F

ór
um

 -
 F

ór
um

 C
rim

in
al

 M
in

is
tr

o 
E

va
nd

ro
 L

in
s 

e 
S

ilv
a 

/ C
om

ar
ca

 -
 B

oa
 V

is
ta

Boa Vista, 9 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5933 141/160



EDITAL DE CITAÇÃO 

(PRAZO DE 15 DIAS)

O(a) Juiz(a) de Direito Substituto que responde pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista-RR, Dr.(a)
Esdras Silva Pinto, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:

Processo nº. 0005842-56.2016.8.23.0010  (Ação Penal)
Réu(s): Rosalba Ferreira Lima.

Estando o(a) réu adiante qualificado(a) em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com a
seguinte finalidade:  CITAÇÃO do(a) réu  Rosalba Ferreira Lima, brasileira, natural de Itaituba/PA, nascido
em 23/07/1980, filha de Francisca Ferreira de Lima, portadora do RG nº 269945 SSP/RR, nos termos dos
arts. 396 e paragrafo único, e 396-A do Código de Processo Penal, para que ofereça, através de advogado ou
defensor  público,  resposta  escrita  à  acusação  referente  aos  autos  em  epígrafe,  a  qual  lhe  imputou  o
cometimento do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 309 da Lei nº 9.503/97, no prazo de 10 (dez) dias, alegando
preliminares e tudo que interesse a  sua defesa,  especificando provas e  arrolando testemunhas,  com as
respectivas qualificações, para regular intimação. 

SEDE DO JUÍZO: Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, 2ª Vara Criminal de Competência Residual
da Comarca de Boa Vista. Av.: Cabo PM José Maria Tabira de Alencar Macedo, Quadra 09, Zona 12, S/N,
Caranã – Boa Vista/RR

Para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandou-se expedir o presente edital, que será afixado
no local de costume, no Fórum local,  e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do
Estado  de  Roraima.  Dado  e  passado  nesta  cidade  e  Comarca  de  Boa  Vista,  Estado  de  Roraima,  em
06/03/2017. Eu, Thiago dos Santos Duailibi (Analista Judiciário), que o digitei e, Marcos Antonio Demézio dos
Santos (Diretor de Secretaria), o assina de ordem.

Marcos Antonio Demezio dos Santos
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

PROCESSO Nº 0010.15.003135-8
RÉU(S): ÉLITON DE OLIVEIRA

   ENOQUE BARBOSA CONCEIÇÃO

O MM. Juiz  Substituto, Dr.  PEDRO MACHADO GUEIROS,  Respondendo pela  2ª Vara Criminal, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei etc...

ÉLITON DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, pedreiro, natural de Boa Vista-RR, nascido aos 27/02/1984, filho
de Maria de Lourdes de Oliveira, RG nº 216.431 SSP/RR, CPF não informado, estando atualmente em lugar
incerto e não sabido;

ENOQUE BARBOSA CONCEIÇÃO,  brasileiro,  união estável,  pintor, natural de  Paulo Ramos-AM, nascido
aos 19/09/1977, filho de Júlio da Conceição e Maria Aldenora Barbosa Conceição, RG nº 152.881 SSP/RR,
CPF 512.806.802-10, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.

FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo corre em trâmites legais os autos da Ação Penal nº 0010.15.003135-8, movida pela Justiça Pública em
face  dos acusados acima  discriminados em  razão  de  terem  sido  Denunciados pelo  Ministério  Público
estadual, como incurso nas sanções do art. 180, § 3º do Código Penal Brasileiro, não sendo possível a sua
citação pessoal,  com este ficam CITADOS e INTIMADOS, com fundamentos no Artigo 396 do Código de
Processo Penal (nova redação determinada pela Lei n.º 11.719/2008), para oferecerem resposta à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. A resposta, com fulcro no Artigo 396-A do Código de Processo Penal
(nova redação determinada pela Lei n.º 11.719/2008),  consistirá em defesas preliminares, de mérito e/ou
exceções. Assim, os acusados poderão  arguir preliminares e invocar todas as razões de seus interesses,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas até
o máximo 05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando for necessário. Se a resposta não
for apresentada no prazo, nos termos preconizados pelo § 2º do Artigo 396-A do Código de Processo Penal,
nomeio desde já o(a) ilustre Defensor(a) Público(a) com atribuições nesta Vara Criminal residual para oferecê-
la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias.
Para conhecimento de todos, foi expedido o presente edital que será afixado no quadro mural do átrio deste
Juízo e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista (RR), aos 20
(vinte) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete. Eu, Diretor de Secretaria, subscrevo e assino,
de ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito.

 
Marcos Antônio Demézio dos Santos

Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00055941

rJ
51

Z
kR

U
cV

Q
64

kJ
X

qb
/R

ky
LN

10
U

=
S

ec
re

ta
ria

 V
ar

a 
/ 2

ª 
V

ar
a 

C
rim

in
al

 d
e 

C
om

pe
tê

nc
ia

 R
es

id
ua

l /
 F

ór
um

 -
 F

ór
um

 C
rim

in
al

 M
in

is
tr

o 
E

va
nd

ro
 L

in
s 

e 
S

ilv
a 

/ C
om

ar
ca

 -
 B

oa
 V

is
ta

Boa Vista, 9 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5933 143/160



1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  
 
Expediente de 08/03/2017 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
(Prazo de 20 dias) 

 
 

A Dra. Maria Aparecida Cury, MMª. Juíza de Direito Titular do 1º Juizado de Violência Doméstica da 
Comarca de Boa Vista. 
 
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos de: 
 
Autos de Medida Protetiva n.º 010.16.014330-0 
Vítima: MARIA NILDA DE SOUZA 
Réu: RAIMUNDO NOGUEIRA CHAVES 
 

 

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO, como se encontra a parte RAIMUNDO NOGUEIRA 
CHAVES atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) 
dias, a partir de sua publicação, intimando o mesmo para tomar ciência da r. Sentença extraída dos autos 
em epígrafe, cujo seu teor segue conforme a seguir: “(...)Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante 
a falta de elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490, 
ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR, restando CONFIRMADAS AS MEDIDAS 
PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, bem como, de outra parte, mantenho 
INDEFERIDOS OS DEMAIS PLEITOS, adstritos à seara cível e ao direito de família, ante a ausência de 
elementos para análise das questões de fundo do conflito, na presente via cautelar de medida protetiva, 
ficando as medidas protetivas ora confirmadas vigorando até ulterior decisão ou declaração de extinção da 
punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem 
prejuízo do direito do requerido discutir as questões cíveis na via ordinária. Após o trânsito em julgado, 
certifique-se e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas devidas. Publique-se. 
Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 07 de dezembro de 2016. MARIA APARECIDA CURY. Juíza de 
Direito Titular.” 

 
E para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei. 
 
Sede do Juízo: Fórum Criminal – Min. Evandro Lins e Silva. Av. Cb. PM José Tabira de Alencar Macedo – 
nº. 602, Caranã - Boa Vista-RR, 08 de fevereiro de 2017. 
 
 
 

José Rogério de Sales Filho 
Diretor de Secretaria  
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Expediente de 08/03/2017 
 

EDITAL DE CITAÇÃO  
(Prazo de 15 dias) 

 
 

A Dra. Maria Aparecida Cury, MM. Juíza de Direito Titular deste Juizado Especializado em Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Boa Vista. 
 
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos de: 
 
Autos de Ação Penal nº 0018558-23.2013.8.23.0010 
Vítima: ERISVONE OLIVEIRA DA SILVA 
Réu: PEDRO DA SILVA SANTOS  

 
 

FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO, como se encontra a parte PEDRO DA SILVA SANTOS, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, a partir de sua 
publicação, citando-o para tomar ciência da Decisão que recebeu a Denúncia ofertada pelo Ministério 
Público extraída dos autos em epígrafe, cujo seu teor segue conforme a seguir: “(…) 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. Juntem-se FAC’s do denunciado, nos termos do Código de Normas 
da CGJ (Provimento CGJ N.° 002/2014), após, concluso. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 09 de fevereiro de 2015. 
MARIA APARECIDA CURY – Juíza de Direito Titular” 

 

E para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandou 
o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei. 
 
Sede do Juízo: Fórum Criminal – Min. Evandro Lins e Silva. Av. Cb. PM José Tabira de Alencar Macedo – 
nº. 602, Caranã -Boa Vista-RR, 08 de março de 2017. 
 
 
 
 

José Rogério Sales Filho 
Diretor de Secretaria  
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JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Expediente de 08/03/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 60 (Sessenta) DIAS

O Exmo. Juiz Dr. ESDRAS SILVA, Juiz Substituto respondendo pelo Juizado Especial Criminal da Comarca
de Boa Vista, Estado de Roraima, sito Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, na Av. CB PM José
Tabira de Alencar, nº 602, Bairro Caranã, Boa Vista/RR.

INTIMAÇÃO de FERNANDO DA SILVA MONTEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/03/1988, CPF NÃO
INFORMADO, RG 305175-7 -  SSP/RR, estudante,  natural de Boa Vista/RR, filho de José Monteiro de
Souza e Maria do Rosário da Silva e Silva, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em
trâmites legais os autos de processo de nº.  0837722-04.2014.8.23.0010, de Conhecimento, movida pela
Justiça Pública em face de  FERNANDO DA SILVA MONTEIRO,  incurso na pena do artigo 28 da Lei
11.343/06.  Como não foi  possível à intimação pessoal do mesmo, com este  intimo-o para ciência dos
termos  da  Sentença,  conforme dispositivo  a  seguir  transcrito:  “DIANTE DO EXPOSTO,  CONDENO o
acusado FERNANDO DA SILVA MONTEIRO, como incurso nas sanções do  artigo 28 da Lei 11.343/06.
Boa  Vista/RR,  09  de  agosto  de  2016”.  Dr.  Alexandre  Magno  Magalhães  Vieira  –  Juiz  de  Direito,
respondendo pelo JECRIM. Para o conhecimento de todos é passado o presente Edital, com prazo de
duração de 60 (Sessenta) dias, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder
Judiciário. Dado e passado na cidade de Boa Vista/ RR, aos 08 de março de 2017. Eu, MOP (Técnica
Judiciária),  digitei  e  Larissa  de  Paula  Mendes  Campello,  Diretora  de  Secretaria  do  Juizado  Especial
Criminal da Comarca de Boa Vista/RR, de ordem do MM Juiz Substituto, respondendo pelo JECRIM, o
assinou.

LARISSA DE PAULA MENDES CAMPELLO

Diretora de Secretaria

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 60 (Sessenta) DIAS

O Exmo. Juiz Dr. ESDRAS SILVA, Juiz Substituto respondendo pelo Juizado Especial Criminal da Comarca
de Boa Vista, Estado de Roraima, sito Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, na Av. CB PM José
Tabira de Alencar, nº 602, Bairro Caranã, Boa Vista/RR.

INTIMAÇÃO de MARCIO DE ALMEIDA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/12/1981, CPF NÃO
INFORMADO, RG 224526 SSP/RR, Ajudante de pedreiro, natural de Boa Vista/RR, filho de Francisco de
Sá Ribeiro e Francisca Delvani de Almeida Ribeiro, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em
trâmites legais os autos de processo de nº.  0817069-78.2014.8.23.0010, de Conhecimento, movida pela
Justiça  Pública  em  face  de  MARCIO  DE  ALMEIDA  RIBEIRO, incurso  na  pena  do  artigo  28  da  Lei
11.343/06.  Como não foi  possível à intimação pessoal do mesmo, com este  intimo-o para ciência dos
termos  da  Sentença,  conforme dispositivo  a  seguir  transcrito:  “DIANTE DO EXPOSTO,  CONDENO o
acusado MARCIO DE ALMEIDA RIBEIRO, como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11.343/06. Boa
Vista/RR,  05  de  julho  de  2016”.  Dr.  Antônio  Augusto  Martins  Neto  –  Juiz  Titular  de  Direito.  Para  o
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conhecimento de todos é passado o presente Edital, com prazo de duração de 60 (Sessenta) dias, que
será afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado na cidade de
Boa Vista/ RR, aos 07 de março de 2017. Eu, SVSM (Técnica Judiciária), digitei e Larissa de Paula Mendes
Campello, Diretora de Secretaria do Juizado Especial Criminal da Comarca de Boa Vista/RR, de ordem do
MM Juiz Substituto, respondendo pelo JECRIM, o assinou.

LARISSA DE PAULA MENDES CAMPELLO

Diretora de Secretaria
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COMARCA DE ALTO ALEGRE

Expediente de 08/03/2017

PORTARIA/GAB/Nº 001/2017

A Dra.  SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES , Juíza de Direito Titular da Comarca de Alto Alegre, Estado de
Roraima, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.

CONSIDERANDO  o  disposto  na  Portaria/CGJ n.º  62/2015,  de  30 de dezembro  de 2015,  a qual  regulamenta os
plantões judiciários nas Comarcas do Interior, alterada pela Portaria CGJ n.º 018/2016, de 29 de fevereiro de 2016; 

CONSIDERANDO , os termos da RESOLUÇÃO N.º 59, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016. RESOLVE:

Art.  1º . Fixar a escala de plantão da Comarca de Alto Alegre, para o mês de MARÇO DE 2017, conforme tabela
abaixo:

SERVIDOR CARGO PERÍODO HORÁRIO TELEFONE

ARNAUDO RODRIGUES LEAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 01 e 04 09:00 às 12:00 (95) 98406-1556

LUCIANE DAS CHAGAS
SILVA

TÉCNICA JUDICIÁRIA 05 e 11 09:00 às 12:00
(95) 98116-2614
(95) 99170-7486

EMÍLIO A. A. JUNGES ASSESSOR JURÍDICO 12 e 18 09:00 às 12:00 (95) 98114-6318

LORENA B. A. SEFFAIR
DIRETORA DE
SECRETARIA

19 e 25 09:00 às 12:00 (95) 98117-4215

ZILVA N. F. AMORIM CHEFE DE GABINETE 26 e 31 09:00 às 12:00 (95) 99128-3969

            
Art. 2°  - Determinar que os servidores acima relacionados façam uso funcional do Cartório deste Juízo durante a
realização do Plantão Judiciário.

Art.  3º  -  Determinar  que os servidores,  em seus  respectivos  plantões,  fiquem de  sobreaviso,  nos  horários  não
abrangidos pelo artigo anterior,  com seus respectivos telefones ligados para atendimento e pronta apreciação de
situações de emergência, podendo cumprir o horário em suas residências.

Parágrafo  Primeiro :  Nos dias  úteis,  o  regime de sobreaviso  iniciar-se-á às 18h (dezoito  horas)  do  dia  anterior,
findando às 08h (oito horas) do dia útil subsequente.

Parágrafo Segundo : Nos finais de semana e feriados, o regime de sobreaviso iniciar-se-á às 12h (doze horas) do
término dos plantões, findando às 09h (nove horas) do dia subsequente.

Art. 4º - Durante o plantão, o serviço poderá ser acionado através do telefone (95) 3198-4174 ou dos telefones dos
servidores.

Art. 5º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo a mesma ser enviada à Corregedoria-Geral
de Justiça, para fins do Provimento Nº 001/2017.

Art. 6º  - Dê-se ciência aos servidores.

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

Alto Alegre – RR, 08 de março de 2017. 

SISSI SCHWANTES
Juíza de Direito
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 08MAR17

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 207, DE 08 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Interromper,  ad referendum  do Conselho Superior do Ministério Público, por interesse do serviço, as férias do
Promotor de Justiça, Dr. VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA , anteriormente deferidas pela Portaria nº 193/2017,
publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5932, de 08MAR2017, a partir de 16FEV2017, ficando o período restante
para ser usufruído oportunamente.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 208, DE 08 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Suspender, fundado em motivo de superior interesse público, as férias concedidas ao Promotor de Justiça, Dr.
VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA , anteriormente deferidas pela Portaria nº 194/2017, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico nº 5932, de 08MAR2017.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 209, DE 08 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Interromper, ad referendum  do Conselho Superior do Ministério Público, por interesse do serviço, as férias da
Procuradora de Justiça, Dra. ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES , anteriormente deferidas pela Portaria
nº 204/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5932, de 08MAR2017, a partir de 06MAR2017, ficando o
período restante para ser usufruído oportunamente.

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

CLEONICE ANDRIGO VIEIRA
Procuradora-Geral de Justiça 

-em exercício-
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PORTARIA Nº 210, DE 08 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Designar a Procuradora de Justiça, Dra.  JANAÍNA CARNEIRO COSTA , para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições, pela 4ª Procuradoria Criminal, no período de 08 a 13MAR2017.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 305 - DG, DE 08 DE MARÇO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E:

Autorizar o afastamento do servidor  ADALBERTO GOMES EVARISTO , Oficial de Promotoria do Interior,
em face do deslocamento do município de Mucajaí-RR para Boa Vista-RR no dia 07MAR17, com pernoite,
para conduzir o veículo (placa NAQ7739), oficial da Promotoria de Justiça de Mucajaí-RR, para a sede MPE
em Boa Vista, para fins de abastecimento do referido veículo.  Processo nº193/17 – DA de 08 de março de
2017. SisproWeb:081906034331755.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 306 - DG, DE 08 DE MARÇO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E:

I - Autorizar o afastamento da servidora SOLANGE CLÁUDIA ALMEIDA DE SOUZA , Auxiliar de Limpeza e
Copa, em face do deslocamento para o município de Alto Alegre-RR, no dia 14MAR17, sem pernoite, para
realizar serviços de limpeza na Promotoria do referido município.
II  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  ARMANDO  ALVES  DE  SOUZA , Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Alto Alegre-RR, no dia 14MAR17, sem pernoite, para conduzir veículo
com servidora que executará o serviço de limpeza na referida Promotoria. Processo nº194/17 – DA, de 08
de março de 2017. SisproWeb081906034321792.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 307 - DG, DE 08 DE MARÇO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,

R E S O L V E:

I -  Autorizar o  afastamento da servidora  ARIÁDNE VIEIRA MARQUES , Auxiliar de Limpeza e Copa, em
face do  deslocamento para  o  município  de  Mucajaí-RR,  no  dia  13MAR17,  sem pernoite,  para realizar
serviços de limpeza na Promotoria do referido Município.
II  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  ADLER  DE  MORAIS  TENÔRIO , Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Mucajaí-RR, no dia 13MAR17, sem pernoite, para conduzir veículo com
a servidora que executará serviços de limpeza na Promotoria do referido município. Processo nº195/17 –
DA de 08 de março de 2017. SisproWeb:081906034351781

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 308 - DG, DE 08 DE MARÇO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e considerando o disposto § 3º, do art. 2º da Resolução CPJ nº 004, de 14/11/2014,
publicada no DJE nº 5396, 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

Roberto Almeida do Nascimento 05 24 a 28/04/17 - 1369541770

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Expediente de 08/03/2017 
 
 
 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
 

PORTARIA/DPG Nº 232, DE 07 DE MARÇO DE 2017. 
 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder ao Defensor Público Dr. ERNESTO HALT, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, 
a contar de 08 de março de 2017, conforme atestado médico apresentado. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 233, DE 07 DE MARÇO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
I – Exonerar NATÉRCIO LEITE DUTRA, do Cargo Comissionado de Chefe da Seção de Suporte e 
Manutenção – DPE/DCA-6, da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a contar de 01 de março de 2017. 
II – Nomear NATÉRCIO LEITE DUTRA, para o Cargo Comissionado de Chefe da Seção de Governança de 
TI – DPE/DCA-6, da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a contar de 01 de março de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 234, DE 07 DE MARÇO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
I – Exonerar WALBER SANTANA MEDRADO, do Cargo Comissionado de Chefe da Seção de Governança 
de TI– DPE/DCA-6, da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a contar de 01 de março de 2017. 
II – Nomear WALBER SANTANA MEDRADO, para o Cargo Comissionado de Chefe da Seção de Suporte 
e Manutenção – DPE/DCA-6, da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a contar de 01 de março de 
2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 235, DE 08 DE MARÇO DE 2017. 

 

SICOJURR - 00055942

kQ
uC

K
Z

D
pR

48
I/T

N
vo

jo
0p

0W
yS

M
Q

=
D

ef
en

so
ria

 P
úb

lic
a 

do
 E

st
ad

o 
de

 R
or

ai
m

a

Boa Vista, 9 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5933 152/160



A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar a Defensora Pública e Servidora Pública abaixo relacionada, para prestarem atendimento e 
orientações jurídicas em favor dos assistidos, no evento denominado “Caravana da Mulher Roraimense”, 
que será realizado na Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira – Alto Alegre/RR, no dia 10 de março 
de 2017, das 8 às 16h, com ônus. 
Defensora Pública: 
Dr.ª CHRISTIANNE GONZALEZ LEITE 
Servidora Pública: 
DENISE SOUZA RODRIGUES DE MATTOS 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 236, DE 07 DE MARÇO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
Considerando a PORTARIA/DPG Nº 232, DE 07 DE MARÇO DE 2017. 
 
RESOLVE: 
 
Designar a Defensora Pública Dr.ª ELCIANNE VIANA DE SOUZA para substituir o Dr. ERNESTO HALT, 2º 
Titular da DPE atuante junto aos Juizados Especiais Cíveis junto aos Juizados Especiais Criminais da 
Comarca de Boa Vista – RR, no período de 09 a 22 de março de 2017, em virtude de licença para 
tratamento de saúde do titular. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 

DIRETORIA GERAL 
 

PORTARIA/DG Nº 073, DE 06 DE MARÇO DE 2017. 
 

O Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 033/17, 
Considerando o requerimento da servidora Ana Holanda Baccarin, e acordo da chefia imediata. 
 
RESOLVE: 
 
Conceder a servidora ANA HOLANDA BACCARIN, Assessora Jurídica II, 20 (vinte) dias de férias 
referentes ao 2° e último período do exercício de 2016, a contar de 05 de junho de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTA 
Diretor Geral 

 
PORTARIA/DG Nº 074, DE 06 DE MARÇO DE 2017. 

 
O Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 033/17, 
Considerando o requerimento da servidora Rachel Porfírio de Almeida, e acordo da chefia imediata. 
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RESOLVE: 
 
Conceder a servidora RACHEL PORFÍRIO DE ALMEIDA, Assessora Jurídica II, 31 (trinta e um) dias de 
férias, sendo 08 (oito) dias referentes ao 2° e último período do exercício de 2014, a serem usufruídas de 13 
a 20 de março de 2017 e 23 (vinte e três) dias referentes ao 1º período do exercício de 2015, no período de 
21 de março a 12 de abril de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTA 
Diretor Geral 

 
PORTARIA/DG Nº 075, DE 07 DE MARÇO DE 2017. 

 
O Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 033/17, 
Considerando o MEMO/GDPG Nº 397/2017. 
 
RESOLVE: 
 
Suspender, por necessidade do serviço, as férias da servidora VIVIAN SILVANO, marcadas para o período 
de 01 a 30 de março de 2017, conforme Portaria/DG nº 064/2017, de 15 de fevereiro de 2017, as quais 
serão usufruídas oportunamente. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTA 
Diretor Geral 

 
PORTARIA/DG Nº 076, DE 07 DE MARÇO DE 2017. 

 
O Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 033/17, 
Considerando o requerimento do servidor Roni Roberto da Silva Figueiredo, e acordo da chefia imediata. 
 
RESOLVE: 
 
Conceder ao servidor RONI ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO, Assessor Especial II, 30 (trinta) dias de 
férias referentes ao exercício de 2013, a contar de 07 de março de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTA 
Diretor Geral 
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 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
 
Expediente de 08/03/2017 
 

 
E D I T A L 055  

 
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: JOSIANE FERREIRA ALVES, Lei 8.906/94. 

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

 
 

RODOLPHO MORAIS 
Presidente da OAB/RR 

 
 

E D I T A L 056  
 

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: LUIZ DE CARVALHO MARTINS, Lei 8.906/94. 

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

 
 

RODOLPHO MORAIS 
Presidente da OAB/RR 

 
 

E D I T A L 057  
 

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público 
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de 
Inscrição de Estagiário (a): TAYNARA SOARES DE OLIVEIRA, Lei 8.906/94. 

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

 
 

RODOLPHO MORAIS 
Presidente da OAB/RR 
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO  
 
Expediente de 08/03/2017. 
 
 
 
EDITAL DE PROTESTO 
 
 
DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO, Tabelião em pleno exercício do cargo em forma da lei, do 2º 
Tabelionato de Protesto de Títulos e Outros Documentos de dívida, sito à Av. Ataíde Teive, 4307 -Asa 
Branca, Boa Vista-RR. 
CERTIFICA e dá fé que, em virtude das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber na forma do 
parágrafo 1º do Art. 15, da Lei federal 9.492/97, aos que o presente Edital virem que se encontram nesta 
serventia para serem protestados, por não terem sido encontrados os devedores abaixo, nos endereços 
fornecidos pelos apresentantes: 
 
 
Prot: 300710 - Título: NP/01/04 - Valor: 72,90 
Devedor: ADENILZA MARQUES DA SILVA                   
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300711 - Título: NP/02/04 - Valor: 74,00 
Devedor: ADENILZA MARQUES DA SILVA                   
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300712 - Título: NP/03/04 - Valor: 74,00 
Devedor: ADENILZA MARQUES DA SILVA                   
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300923 - Título: OT/SN - Valor: 1.200,00 
Devedor: ALAN CLAUDIO PAULINO MENDONÇA               
Credor: ELETROLAR MOVES E ELETRODOMESTICOS 
 
Prot: 300980 - Título: DM/201566 - Valor: 1.312,00 
Devedor: ANDREA BARBOSA DE MATOS                     
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300981 - Título: DM/206090 - Valor: 3.647,00 
Devedor: ANDREA BARBOSA DE MATOS                     
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300982 - Título: DM/206092 - Valor: 3.049,00 
Devedor: ANDREA BARBOSA DE MATOS                     
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300817 - Título: DMI/406 340 40 - Valor: 486, 90 
Devedor: ANELITA ALVES PINHEIRO DE JESUS             
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 300813 - Título: DMI/252023-3 - Valor: 260,00  
Devedor: BITAR, CARVALHO & CIA LTDA - ME             
Credor: CALCADOS BIBI NORDESTE LTDA 
 
Prot: 300801 - Título: DM/195072 - Valor: 5.097,00 
Devedor: BRUNA MATTOS CHAVES TAVARES                 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
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Prot: 300760 - Título: DMI/450 457 60 - Valor: 483, 80 
Devedor: CAMILO COSTA PASSOS                         
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 300948 - Título: DMI/87332311 - Valor: 4.457, 01 
Devedor: D F L DOS SANTOS EPP                        
Credor: LUKALIAM MOVEIS LTDA 
 
Prot: 300895 - Título: DMI/0032445-03 - Valor: 1.70 8,77 
Devedor: E BRAUN - ME                                
Credor: PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA 
 
Prot: 300701 - Título: NP/03/04 - Valor: 123,00 
Devedor: FERNANDA CRISTINA VIEIRA                    
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300702 - Título: NP/04/04 - Valor: 123,80 
Devedor: FERNANDA CRISTINA VIEIRA                    
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300703 - Título: NP/04/04 - Valor: 103,00 
Devedor: FERNANDA CRISTINA VIEIRA                    
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300704 - Título: NP/03/04 - Valor: 100,00 
Devedor: FERNANDA CRISTINA VIEIRA                    
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300705 - Título: NP/02/04 - Valor: 100,00 
Devedor: FERNANDA CRISTINA VIEIRA                    
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300706 - Título: NP/01/04 - Valor: 100,00 
Devedor: FERNANDA CRISTINA VIEIRA                    
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300707 - Título: NP/01/01 - Valor: 68,00 
Devedor: FERNANDA CRISTINA VIEIRA                    
Credor: R. N.FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 300814 - Título: DMI/550293/01 - Valor: 272,6 1 
Devedor: FRANCISCA SANDRA DE ARAUJO                  
Credor: VIMEZER FORNC DE SERV LTDA 
 
Prot: 300815 - Título: DMI/543842/03 - Valor: 354,5 0 
Devedor: FRANCISCA SANDRA DE ARAUJO                  
Credor: VIMEZER FORNC DE SERV LTDA 
 
Prot: 300991 - Título: DM/144530 - Valor: 1.012,00 
Devedor: GEORGE DA COSTA DIAS                        
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300824 - Título: DMI/44 73 64 96 - Valor: 597 ,30 
Devedor: GIGLIANNE MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS      
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
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Prot: 300807 - Título: DM/27307 - Valor: 873,00 
Devedor: GLAUBER MAYCON FERREIRA DA SILVA            
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300549 - Título: DMI/62 139 63 9 - Valor: 539 ,35 
Devedor: GRACY BRAGA FERNANDES                       
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 300929 - Título: OT/19108 - Valor: 13.200,09 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA                 
Credor: GESSORAIMA LTDA 
 
Prot: 300930 - Título: OT/19721 - Valor: 9.621,87 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA                 
Credor: GESSORAIMA LTDA 
 
Prot: 300931 - Título: OT/19807 - Valor: 18.454,75 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA                 
Credor: GESSORAIMA LTDA 
 
Prot: 300932 - Título: OT/19722 - Valor: 3.263,35 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA                 
Credor: GESSORAIMA LTDA 
 
Prot: 300933 - Título: OT/19612 - Valor: 72.035,89 
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA                 
Credor: GESSORAIMA LTDA 
 
Prot: 300934 - Título: OT/19674 - Valor: 136.125,42  
Devedor: INTERBUILD CONSTRUCOES LTDA                 
Credor: GESSORAIMA LTDA 
 
Prot: 300792 - Título: DM/118884 - Valor: 1.265,25 
Devedor: JANNAINA ROSA DE ARAUJO CASARIN             
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300869 - Título: DMI/011351.1 - Valor: 710,60  
Devedor: JOSE DE SOUZA ARAUJO                        
Credor: ALUMINIO E CIA 
 
Prot: 300917 - Título: NP/01 - Valor: 660,00 
Devedor: JOSE MONSOLELLI                             
Credor: ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS 
 
Prot: 300762 - Título: DMI/74 577 53 9 - Valor: 487 ,50 
Devedor: JOSIANE ANTONIA CARDOSO                     
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 300802 - Título: DM/169632 - Valor: 2.360,00 
Devedor: JOSIANE SILVA DE SOUZA                      
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300790 - Título: DSI/122016 - Valor: 1.760,00  
Devedor: L D BEZERRA ME                              
Credor: MARIA BRASILEIRA FRANCHISING 
 
Prot: 300823 - Título: DMI/375 394 62 - Valor: 537, 50 
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Devedor: LUZIMAR DA SILVA NASCIMENTO                 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 300800 - Título: DM/145912 - Valor: 6.013,00 
Devedor: MARCOS DAVID BELO DE ANDRADE                
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300768 - Título: DMI/233 114 28 - Valor: 627, 10 
Devedor: MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES             
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 300765 - Título: DMI/482 56 64 9 - Valor: 549 ,05 
Devedor: MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO                
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 300673 - Título: DMI/26764/01 - Valor: 615,37  
Devedor: MARIA DO CARMOS VASCON                      
Credor: J.BIMAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES  E 
 
Prot: 300902 - Título: DMI/16072 - Valor: 292,00 
Devedor: MARILEI DE LIMA ROPPA                       
Credor: UPSTYLE APERFEICOAMENTO P LTDA 
 
Prot: 300798 - Título: DM/194398 - Valor: 1.036,80 
Devedor: MARIO CESAR DE SOUZA GARCIA                 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300799 - Título: DM/199546 - Valor: 968,00 
Devedor: MARIO CESAR DE SOUZA GARCIA                 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300826 - Título: DMI/59 141 64 9 - Valor: 597 ,30 
Devedor: NATALIA CAROLINA BARRETO BRASIL             
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 300827 - Título: DMI/58 163 64 9 - Valor: 597 ,30 
Devedor: NATALIA CAROLINA BARRETO BRASIL             
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 300990 - Título: DM/146908 - Valor: 1.933,00 
Devedor: NOEMI MARQUES FONTOURA                      
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300992 - Título: DM/176345 - Valor: 1.719,00 
Devedor: RAIMUNDO ALBUQUERQUE MENEZES                
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 300874 - Título: DMI/10036019 - Valor: 212,82  
Devedor: RAQUEL MURIELLY BRAZ DA SILVA               
Credor: R. MARINHO CHA - ME 
 
Prot: 300627 - Título: DMI/54350-3-1 - Valor: 647,1 4 
Devedor: TRANSCON SERVICOS LTDA ME                   
Credor: NEKI CONFECÇÕES LTDA 
 
Prot: 300636 - Título: DMI/56387-1-1 - Valor: 569,4 4 
Devedor: VALQUIRIA SILVA CARVALHO                    
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Credor: NEKI CONFECÇÕES LTDADE OLIVEIRA              
 
 
Boa Vista-RR, 08 de Março de 2017. 
________________________________ 
DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO 
Tabelião 
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