
Boa Vista, 13 de março de 2017 ANO XX - EDIÇÃO 5935
Disponibilizado às 20:00 de 10/03/2017



Boa Vista, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 002/128

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


SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

Expediente de 09/03/2017

PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N.º 09, 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 620, do dia 03.03.2017, publicada no DJE nº 5930 de 06.02.2017

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

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

REPUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO POR INCORREÇÃO

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

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

Des.ª ELAINE BIANCHI 
Presidente
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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

Dr. JARBAS LACERDA DE MIRANDA
Juiz Convocado

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO

AGRAVO INTERNO N.º 000 17 000083-0
AGRAVANTE: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR: EDUARDO DANIEL LAZARTE MORÓN - OAB/RR 517
AGRAVADA: SOLANGE TASSI DE LIMA
ADVOGADA: GISELE MARQUIES AYONG - OAB/RR 721
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO CUPELLO

DECISÃO

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão que deferiu o pedido de liminar impetrado por servidora
pública que pretende remoção para a cidade Manaus/AM.

O Agravante  sustenta  a  preliminar  de  incompetência  absoluta  do  Tribunal  de  Justiça  para  apreciar  o
mandado de segurança e consequente cassação da liminar; pois atos de Secretário-Adjunto não ensejam
mandado de segurança junto ao Tribunal. 

No mérito, afirma que a servidora Impetrante é regida pela Lei n. 948/2014, a qual também estabelece que
somente é possível cessão de servidores para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, e em Manaus
não há nenhuma unidade de saúde de Roraima ou qualquer outro órgão que demande psicóloga.

Persiste afirmando que a decisão não observou o princípio da legalidade, separação de poderes e mérito
administrativo; além disso, que a liminar esgotou a matéria de mérito.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar e cassar a decisão liminar.

CONTRARRAZÕES

A Agravada manifestou-se, rebatendo a preliminar, afirmando que o Estado de Roraima não  traz em seu
esboço diferença de prerrogativa entre Secretário de Estado e o Secretário Adjunto no que se refere ao
processamento e julgamento em Mandado de Segurança contra essas autoridades.
Rebate que estão presentes os requisitos da liminar, pois a demora na sua transferência acarreta diversos
prejuízos a Agravada que teria que se afastar do seu convívio familiar, com filhos ainda menores de idade e
que dependem de sua proteção, guarda e afetividade.

Refuta ainda o argumento de esgotamento do mérito do pedido ainda em sede de liminar e ratifica direito
líquido e certo de acompanhar seu cônjuge militar que foi transferido ex officio de Brasília para Manaus/AM.

Requer, ao final, a rejeição do agravo e manutenção da decisão liminar.
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É o relatório.

DECIDO.

O novel Código de Processo Civil prevê que o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para
manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o
relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta (art. 1.021, §2º).

In casu, verifico que o agravo merece ser conhecido e a decisão merece retratação. Fundamento.

De fato, o Estado de Roraima, Agravante, não juntou prova de ser o Secretário Adjunto autoridade diversa
do  Secretário  de  Estado.  Ocorre  que  a  Constituição  Estadual  é  taxativa  quando  descreve  o  rol  de
autoridades em face das quais é admitido Mandado de Segurança a ser julgado nesta Corte de Justiça,
destaco:

Art. 77. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado:
(...)
X - processar e julgar originariamente:
(...)
m) mandados de segurança e de injunção e os habeas-data contra atos e omissões do Governador do
Estado, da Mesa e da Presidência da Assembleia Legislativa, dos Secretários de Estado, do Presidente do
Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral
do Estado, do Corregedor-Geral de Justiça, do titular da Defensoria Pública, do Conselho da Magistratura,
dos Juízes de Direito e Juízes Substitutos,
do próprio Tribunal, inclusive seu Presidente; (grifei)

Caso fosse possível o processamento nesta Corte de ação mandamental em face de autoridade de escalão
imediatamente inferior, de certo o constituinte originário ou reformador o teria incluído. 

Bem como, consta no novo Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 7º. Compete ao Tribunal Pleno processar e julgar originariamente: 
(..)
e) os mandados de segurança e de injunção e os habeas data contra atos e omissões do Governador do
Estado, da Mesa e da Presidência da Assembleia Legislativa, dos Secretários de Estado, do Comandante-
Geral da Polícia Militar, do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, do Presidente e demais membros
do Tribunal de Contas, dos membros e dos órgãos de Administração Superior do Ministério Público, do
Procurador-Geral do Estado, do Corregedor-Geral de Justiça, do Defensor-Público Geral, do Conselho da
Magistratura, de membro do próprio Tribunal de Justiça, inclusive de seu Presidente;

Ainda, verifiquei haver precedente desta e. Corte em situação similar, de mandado de segurança impetrado
em face de Secretário Adjunto de Estado, na qual a incompetência do Tribunal de Justiça foi declarada,
destaco:

"MANDADO DE SEGURANÇA N°. 0000.17.000047-5
IMPETRANTE: DORIANA MARIA D'ÁVILA FRANÇA
IMPETRADO:  SECRETÁRIO  ADJUNTO  DE  ESTADO  DE  REPRESENTAÇÃO  DO  GOVERNO  DE
RORAIMA EM BRASÍLIA E OUTRA.
RELATORA: Desembargadora ELAINE BIANCHI
DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato dos Secretários do Estado de
Roraima que removeu a impetrante, ex officio de Brasília/ DF para Roraima.
Consta da inicial que a impetrante trabalhou durante 14 (quatorze) anos para o Estado de Roraima, como
assistente administrativa, com diversas funções comissionadas, sempre com a sua lotação na cidade de
Brasília/ DF. 
Afirma que em 13/10/2016 foi surpreendida com o Ofício n°. 332/16/GAB/SERBRAS que a removeu de
Brasília/ DF para Roraima sem qualquer justificativa, aviso formal ou publicação no Diário Oficial.
Argumenta que seu salário foi  suprimido logo após a remoção, sendo que o ato ora em debate só foi
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publicado no DOE de 06/12/2016, com efeitos retroativos.
Ao  final,  requereu  a  concessão  da  medida  liminar  para  suspender  o  ato  coator  contido  no  Ofício  n°.
322/16/GAB/SERBRAS,  bem como determinar  o  imediato  retorno  do pagamento  dos subsídios  para  a
impetrante e, fixar multa diária em caso de descumprimento da medida.
Às fls. 225 consta despacho deferindo os benefícios da Justiça Gratuita, bem como determinando a emenda
à inicial. Cumprimento às fls. 227.
Às  fls.  441/443  consta  decisão,  indeferindo  o  pedido  liminar,  por  não  vislumbrar,  a  primeira  vista  os
requisitos autorizadores da medida.
Nas fls. 449/464 consta manifestação relativa à parte e processo diverso deste.
Houve  interposição  de  embargos  de  declaração,  conforme  fls.  466/470,  pela  impetrante,  tempestivos
(certidão  de  fls.  471),  aduzindo  que  há  omissão  na  decisão  de  fls.  441/443,  pois  o  Desembargador
Plantonista deixou de se manifestar acerca da ausência do pagamento de ajuda de custo de transporte à
impetrante, sendo este fundamento apto a ensejar a nulidade do ato administrativo.
Ao final requer o conhecimento e provimento dos embargos, sanando a omissão apontada, e determinando
a nulidade do ato administrativo ora combatido.
Às fls. 475/492 consta a manifestação do Estado de Roraima.
A impetrante, nas fls. 494/511 consta manifestação informando novos fatos.
Vieram os autos conclusos. Decido.
Analisando os autos verifico que o Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça é incompetente para julgar
o presente mandamus.
Isso porque a competência estadual, no mandado de segurança, é regulada pelas Constituições Estaduais
e  leis  locais  de  organização  judiciária,  sendo  que  as  normas  que  preveem  o  foro  privilegiado  para
processamento e julgamento de mandado de segurança não abrange o Secretário Adjunto.
Na espécie, a Constituição do Estado de Roraima estabelece um rol taxativo de detentores de prerrogativa
de função, nos termos do art. 77, inciso X, alínea "m", o qual é reiterado pelo art. 7º, "e", do RITJRR, em
cujos dispositivos não consta Secretário Adjunto, o que atesta a incompetência do Tribunal de Justiça para
processar e julgar os mandados de segurança contra o ato ora inquinado, verbis: 
Art. 7º. Compete ao Tribunal Pleno processar e julgar originariamente:
[…]
e) os mandados de segurança e de injunção e os habeas data contra atos e omissões do Governador do
Estado, da Mesa e da Presidência da Assembleia Legislativa, dos Secretários de Estado, do Comandante-
Geral da Polícia Militar, do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, do Presidente e demais membros
do Tribunal de Contas, dos membros e dos órgãos de Administração Superior do Ministério Público, do
Procurador-Geral do Estado, do Corregedor-Geral de Justiça, do Defensor-Público Geral, do Conselho da
Magistratura, de membro do próprio Tribunal de Justiça, inclusive de seu Presidente".
Outrossim, vejamos o que dispõe o art. 39 do RITJRR:
Art. 39. Compete aos Juízes de Direito das Varas de Fazenda Pública:
I - processar e julgar:
[…] 
b) os mandados de segurança contra atos das autoridades do Estado, dos Municípios da Comarca de Boa
Vista e das respectivas autarquias, pessoas naturais ou jurídicas que exerçam funções delegadas pelo
Poder Público; 
Portanto, dentro do critério de distribuição de competência estabelecido no ordenamento vigente, cabe a
uma das Varas da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o presente feito, a ser definida
pela distribuição, nos termos regimentais.
Assim,  declaro  a incompetência deste Tribunal  para o conhecimento do presente  writ,  determinando a
remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública, via Cartório do Distribuidor. 
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista, 18 de janeiro de 2017.
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora" (grifo nosso)

Considerando  que  a  competência  estadual,  em  ações  de  mandado  de  segurança,  é  regulada  pela
Constituição  Estadual  e  normas  de  organização  judiciária,  constata-se  que  o  foro  privilegiado  para
processamento e julgamento de mandado de segurança não abrange o Secretário Adjunto.

Pelo exposto, com fundamento no art. 77, inc. X, alínea m, da Constituição Estadual de Roraima, acolho a
preliminar suscitada pelo Agravante, e declino da competência para que a ação mandamental,  autos n.
000.16.001998-0, seja distribuída a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.
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Juntem-se nos autos do Mandado de Segurança cópia desta decisão.

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

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as baixas necessárias.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

Leonardo Cupello
Desembargador 

Relator

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.17.000058-2
IMPETRANTE: OSEIAS LIMA SILVA
ADVOGADO: DR. RONNIE BRITO BEZERRA – OAB/RR Nº 1154
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CELSO ROBERTO BOMFIN DOS SANTOS - OAB/RR 328-B
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER

EMENTA

MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  DE  ALTO  CUSTO  PARA
TRATAMENTO  NÃO  PREVISTO  NA  LISTA  PADRONIZADA  FORNECIDA  PELO  SUS  -  FÁRMACO
PRESCRITO POR ESPECIALISTA VINCULADO AO PRÓPRIO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIREITO
LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Nos termos da jurisprudência do STF, “a lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na
avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da
avaliação médica”  (STF, ARE 977190 AgR, Segunda Turma,  Relator:   Min.  Ricardo Lewandowski  -  p.:
23/11/2016).
2. Existindo prescrição terapêutica por especialista vinculado ao próprio SUS, resta comprovado o direito
líquido e certo ao fornecimento de medicamento de alto custo indispensável a tratamento médico, impondo-
se a concessão da segurança, registrado o dever de prestar contas.

ACÓRDÃO

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  em  que  são  partes  as  acima  indicadas,  acordam  os
Desembargadores  do  Tribunal  Pleno  do  egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Roraima,  por
unanimidade e em sintonia com o parecer Ministerial, conceder a segurança, nos termos do voto do Sr.
Desembargador Relator.

Os  Srs.  Desembargadores  Ricardo  Oliveira,  Mauro  Campello,  Almiro  Padilha,  Jefferson  Fernandes  e
Mozarildo Cavalcanti votaram com o Sr. Desembargador Relator.

Boa Vista, 15 de fevereiro de 2017.

Desembargador Cristóvão Suter
Relator

PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.813657-4
RECORRENTE: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. EDUARDO DANIEL LAZARTE MORÓN – OAB/RR Nº 517
RECORRIDOS: ADEMAR COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO: DR.EMERSON CRYSTYAN RODRIGUES BRITO - OAB/RR Nº 768N
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER 

FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.08.905585-8
RECORRENTE: SEBASTIÃO ERNESTO SANTOS DOS ANJOS
ADVOGADO: EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/RR Nº 123B
RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA
ADVOGADOS: DRª SANDRA MARISA COELHO - OAB/RR Nº 332B E OUTRO
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER 

FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal.

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA, 09 DE MARÇO DE 2017.

RONALDO BARROSO NOGUEIRA
Diretor de Secretaria
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
 
Expediente de 10/03/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000.15.000496-8 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: NEUDO CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
ADVOGADO: DR. MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS – OAB/RR Nº 333-A 
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS MONTEIRO CATTANEO 
ADVOGADO: DR. ROBERTO GUEDES DE AMORIM FILHO – OAB/RR Nº 451 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
Nos termos dos artigos 935, § 1º, do CPC, e § 3º, do art. 96, do RITJRR, defiro a vista dos autos em 
Secretaria. 
Boa Vista - RR, 09 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000.15.000497-6 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: NEUDO CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
ADVOGADO: DR. MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS – OAB/RR Nº 333-A 
EMBARGADOS: FÁBIO BASTOS STICA E OUTRO 
ADVOGADO: DR. JEAN PIERRE MICHETTI – OAB/RR Nº 315 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
Nos termos dos artigos 935, § 1º, do CPC, e § 3º, do art. 96, do RITJRR, defiro a vista dos autos em 
Secretaria. 
Boa Vista - RR, 09 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000.15.000498-4 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: NEUDO CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
ADVOGADO: DR. MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS – OAB/RR Nº 333-A 
EMBARGADO: WILSON FRANCO RODRIGUES, REPRESENTADO POR SEUS SUCESSORES DANIEL 

DE BRITO RODRIGUES E OUTROS 
ADVOGADO: DR. ROBERTO GUEDES DE AMORIM FILHO – OAB/RR Nº 451 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
Nos termos dos artigos 935, § 1º, do CPC, e § 3º, do art. 96, do RITJRR, defiro a vista dos autos em 
Secretaria. 
Boa Vista - RR, 09 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000684-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: KELEM SENA MAGALHÃES 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEM S/A 
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ADVOGADO: DR. ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/RR Nº 469-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Intime-se o Agravado para, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao agravo, nos termos do art. 1.019, II, 
do CPC. 
Após, conclusos. 
Boa Vista, 07 de março de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.830080-5 - 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: MARIA ANTONIA CONCEIÇÃO PAIVA 
ADVOGADO: DR. EDUARDO FERREIRA BARBOSA – OAB/RR Nº 854-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
3. No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais 
ou requerimento de sustentação oral. 
4. Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório no sistema da pauta de julgamento 
virtual. 
Boa Vista (RR), em 07 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000636-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
AGRAVADO: MARTINHA FERNANDES ALBUQUERQUE 
ADVOGADO: DR. BRUNO DA SILVA MOTA – OAB/RR Nº 798-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Abra-se vista dos autos à agravada para manifestação em 15 dias; 
II - Decorrido o respectivo prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 
Boa Vista, 02/03/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.726421-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: AGATHA AMARO CABRAL E OUTRO 
ADVOGADA: DRA. JULIANA QUINTELA RIBEIRO DA SILVA – OAB/RR Nº 640-N 
APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA – RR 
ADVOGADO: DR. WALDIR DO NASCIMENTO SILVA – OAB/RR Nº 265-B 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DESPACHO 
 
Diante da ausência de preparo relativo ao recurso interposto no EP 48, determino a intimação dos 
recorridos, na pessoa de sua advogada, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º, do CPC). 
Após, conclusos.  
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Boa Vista, 24 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.804801-9 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. KRISHLENE BRAZ ÁVILA 
EMBARGADO: FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA 
ADVOGADOS: DR. MARCOS ALDENIR FERREIRA RIVAS E OUTRO – OAB/AM Nº 2250-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DESPACHO 
 
Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do 
artigo 1.023, § 2º, do NCPC. 
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me conclusos. 
Boa Vista, 03 de março de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.08.906460-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ITAMILSON MARQUES DE SOUZA 
ADVOGADO: DR. MAMEDE ABRÃO NETTO – OAB/RR Nº 223-A 
APELADO: BANCO BMG S/A 
ADVOGADO: DR. SIVIRINO PAULI – OAB/RR Nº 101-B 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DESPACHO 
 
Segue o relatório; 
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR; 
No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais 
ou requerimento de sustentação oral; 
Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório no sistema da pauta de julgamento 
virtual. 
Boa Vista, 03 de março de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000082-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – FISCAL – OAB/RR Nº 377-N  
AGRAVADA: VICENTE LIMA SOBRINHO – ME 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
3. No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais 
ou requerimento de sustentação oral. 
4. Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório no sistema da pauta de julgamento 
virtual. 
Boa Vista (RR), em 02 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.801398-6 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: JÚLIO APOLÔNIO DE MATOS 
ADVOGADO: DR. JOSÉ VANDERI MAIA – OAB/RR Nº 716-N 
2ª APELANTE / 1ª APELADA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 
ADVOGADA: DRA. PATRÍCIA RAQUEL DE AGUIAR RIBEIRO 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DESPACHO 
 
Segue o relatório; 
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR; 
No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais 
ou requerimento de sustentação oral; 
Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório no sistema da pauta de julgamento 
virtual. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001865-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: IARA LOURETO CALHEIROS 
ADVOGADOS: DR. DIEGO MARCELO DA SILVA E OUTRO – OAB/RR Nº 897-N 
AGRAVADOS: INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA E OUTROS 
PROCURADORA DO ESTADO: DR. CRISTIANE MAFRA MORATELLI – OAB/RR Nº 495 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DESPACHO 
 
1. Tendo em vista os documentos juntados pela agravante, às fls. 166/171, entendo necessária a intimação 
do agravado para sua manifestação, razão pela qual determino a retirada do processo da pauta designada 
para o dia 09.03.2017. 
2. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 
3. Após, conclusos. 
Boa Vista, 06 de março de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000.17.000155-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: GUTEMBERG DA SILVA PARENTE 
ADVOGADOS: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA E OUTRO – OAB/RR Nº 481 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. MAURO CAMPELLO 
 
D E S P A C H O 
 
Considerando a certidão de fl. 486, intime-se pessoalmente o apelado para constituir novo advogado para 
apresentação das suas contrarrazões recursais, devendo ser cientificado que a não constituição importará 
no patrocínio da causa pela Defensoria Pública Estadual; 
Após, concluso. 
Boa Vista, 06 de março de 2017. 
 
DES. MAURO CAMPELLO - Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000632-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: RAILTON GALVÃO DA SILVA 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
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DESPACHO 
 
Intime-se o agravado para que se manifeste sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do 
CPC). 
Após, conclusos. 
Boa Vista (RR), em 24 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000117-6 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: ATALIBA DE ALBUQUERQUE MOREIRA – OAB/RR Nº 421 
PACIENTE: EDUARDO CASTRO DE FREITAS 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DESPACHO 
 
1. Tendo em vista a petição de fls. 338/339 requisitem-se, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), 
informações à autoridade coatora, sobre oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, 
observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
2. Em seguida, retornem os autos conclusos. 
3. Por oportuno, determino a correta renumeração dos autos a partir das fls. 330. 
4. Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 06 de março de 2017. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
Desembargador  
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000683-7 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Intime-se o Agravado para, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao agravo, nos termos do art. 1.019, II, 
do CPC. 
Após, conclusos. 
Boa Vista, 07 de março de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000661-3 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: SHAYANE NAKAIA NASCIMENTO DA SILVA 
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 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
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Com fulcro no art. 932, parágrafo único do CPC/2015, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, cumprir os requisitos do art. 1.017 do CPC/2015. 
Boa Vista (RR), 07 de março de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000663-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: JOSÉ JAMES GOMES DA SILVA 
ADVOGADO: DR. JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS 
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS  
 
DESPACHO 
 
Com fulcro no art. 932, parágrafo único do CPC/2015, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, cumprir os requisitos do art. 1.017 do CPC/2015. 
Boa Vista (RR), 07 de março de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.714405-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: IDELTO DOUZA DE ALMEIDA E OUTRO 
ADVOGADOS: DR. FREDERICO SILVA LEITE E OUTROS – OAB/RR Nº 514-N 
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. GIERCK GUIMARÃES MEDEIROS 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
3. No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais 
ou requerimento de sustentação oral. 
4. Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório e o voto no sistema da pauta de 
julgamento virtual. 
Boa Vista - RR, 20 de fevereiro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060.13.700195-8 - SÃO LUIZ/RR 
APELANTES: ANTONIO MARCOS DA CONCEIÇÃO VALE E OUTROS 
ADVOGADO: DR. MAURO SILVA DE CASTRO – OAB/RR Nº 210-N 
APELADOS: ARGILO MARTINS DA FONSECA E OUTRO 
ADVOGADOS: DRA. IANA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS – OAB/RR Nº 868-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
3. No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais 
ou requerimento de sustentação oral. 
4. Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório no sistema da pauta de julgamento 
virtual. 
Boa Vista, 23 de fevereiro de 2017. 
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Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.000257-3 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
2º APELANTE / 1º APELADO: JESSIMAR SANTOS RODRIGUES 
ADVOGADO: DR. GIOVANI DE SOUZA BEZERRA – OAB/RR Nº 1337 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DESPACHO 
 
1. Intime-se o advogado do apelante Jessimar, Dr. Giovani de Souza Bezerra, para apresentação das 
contrarrazões. 
2. Em seguida, conceda-se vista a douta Procuradoria de Justiça para manifestação. 
3. Após, retornem os autos conclusos. 
Boa Vista,  06 de março de 2017. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
Desembargador  
Relator 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.825837-8 – BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA POTIGUAR LTDA  
ADVOGADA: DRA. DIZANETE MATIAS – OAB/RR Nº 008 
EMBARGANTES: MÁRCIA FÉLIX PEREIRA DE ARAÚJO E OUTROS 
ADVOGADOS: DR. VALTER MARIANO DE MOURA E OUTRO – OAB/RR Nº 282 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
Intime-se a embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração no prazo legal (fls. 27/34). 
Boa Vista, 03 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.14.800507-4 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRA. JAMILE ALEXANDRA S. SANTIAGO – OAB/RR Nº 987-N 
APELADA: NAIR LÚCIA BATISTA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. TERTULIANO ROSENTHAL FIGUEIREDO – OAB/RR Nº 299-B 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DESPACHO 
 
Segue o relatório; 
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR; 
No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais 
ou requerimento de sustentação oral; 
Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório no sistema da pauta de julgamento 
virtual. 
Boa Vista, 24 de fevereiro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000035-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/RR Nº 479-A 
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AGRAVADO: USIEL SANTOS DAS CHAGAS 
ADVOGADO: DR. RÁRISON TATAIRA DA SILVA – OAB/RR Nº 263 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DESPACHO 
 
Da análise dos autos, verifica-se que não constam os documentos obrigatórios elencados no inciso I do art. 
1.017 do NCPC. 
Assim, determino a emenda da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 932 do NCPC.   
Após, com ou sem a emenda, voltem os autos conclusos. 
Boa Vista, 07 de março de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000682-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: AGEMIR IZIDORO MESSIAS 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
AGRAVADO: BANCO BMG S/A 
ADVOGADOS: DRA. DEBORA MARA DE ALMEIDA E OUTROS – OAB/RR Nº 430-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Intime-se o Agravado para, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao agravo, nos termos do art. 1.019, II, 
do CPC. 
Após, conclusos. 
Boa Vista, 07 de março de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000662-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: NATHALIA VERAS CAMINHA 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-N 
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Com fulcro no art. 932, parágrafo único do CPC/2015, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, cumprir os requisitos do art. 1.017 do CPC/2015. 
Boa Vista (RR), 07 de março de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.807851-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA – ME 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A 
ADVOGADA: DRA. CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Em sede de contrarrazões, insurge-se o apelado contra o pedido de gratuidade judiciária formulado pela 
apelante; 
II - Assim, considerado o entendimento do STJ, converto o julgamento em diligência, determinando a 
intimação da apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a alegada hipossuficiência 
financeira ou efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção; 
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III - Com o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. 
Boa Vista, 07/03/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.817947-2 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: MARIA SUELY SILVA CAMPOS 
ADVOGADO: DR. FREDERICO SILVA LEITE – OAB/RR Nº 514 
APELADOS: A M CASTRO DE OLIVEIRA - FONTE BRASIL E OUTROS 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
3. No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais 
ou requerimento de sustentação oral. 
4. Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório no sistema da pauta de julgamento 
virtual. 
Boa Vista, 02 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001651-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: JERUSA SOARES 
ADVOGADOS: DR. MIKE AROUCHE DE PINHO E OUTRO – OAB/RR Nº 635-N 
AGRAVADA: BV FINANCEIRA S/A 
ADVOGADO: DR. BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE Nº 21678-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
3. No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais 
ou requerimento de sustentação oral. 
4. Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório no sistema da pauta de julgamento 
virtual. 
Boa Vista, 02 de março de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.003443-6 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 6º APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
2º APELANTE / 1º APELADO: AILTON DE OLIVEIRA 
ADVOGADA: DRA. MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA – OAB/AM Nº 3735-N 
3º APELANTE / 2º APELADO: JOSUÉ SOARES DIAS 
ADVOGADA: DRA. MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA – OAB/AM Nº 3735-N 
4º APELANTE / 3º APELADO: EDDEN STEWART DE LIMA FIGUEIREDO 
ADVOGADA: DRA. MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA – OAB/AM Nº 3735-N 
5º APELANTE / 4º APELADO: SAULO RAMON DA SILVA BERNARDO 
ADVOGADA: DRA. MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA – OAB/AM Nº 3735-N 
6º APELANTE / 5º APELADO: EDUARDO SOUSA FERREIRA 
ADVOGADA: DRA. MARIA GORETH TERÇAS DE OLIVEIRA – OAB/AM Nº 3735-N 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DESPACHO 
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1. Intime-se a advogada dos réus para apresentação das razões. 
2. Em seguida, conceda-se vista a douta Promotoria de Justiça para oferecer Contrarrazões. 
3. Feito isso, sejam os autos remetidos ao Parquet de 2º Grau para manifestação. 
4. Após, retornem os autos conclusos. 
Boa Vista,  06 de março de 2017. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
Desembargador  
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000654-8 – BOA VISTA/RR 
IMPETRANTES: ANDRÉ LUIZ FRANCISCO E OUTRO – OAB/RR Nº 1576 
PACIENTE: RAYDELSON SOUZA DOS SANTOS 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DESPACHO 
 
Considerando que a liminar foi apreciada pelo Eminente Desembargador plantonista na Decisão de fls. 
73/74, solicitem-se informações da autoridade apontada como coatora, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 
moldes do art. 173, I do NRITJRR, ressaltando-se a necessidade de se atentar especialmente aos 
requisitos constantes do art. 2.º, II da Resolução n.º 16, de 5/8/2009, do Tribunal Pleno. 
Após a juntada das informações, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista (RR), 02 de março de 2017. 
 
Jésus Nascimento 
Desembargador Relator 
 
 

SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
BOA VISTA, 10 DE MARÇO DE 2017. 

 
ÁLVARO DE OLIVEIRA JUNIOR 

DIRETOR DA SECRETARIA 
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PRESIDÊNCIA 
 

EDITAL DE REMOÇÃO N.° 001/2017 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA, atendendo ao disposto no art. 93, VIII, VIII-A 
e X, da Constituição Federal, combinado com os arts. 37, 78 e 79 da Lei Complementar n°. 221/2014 – 
COJERR, de acordo com o art. 1°, §1°, da Resolução n°. 106/2010, do CNJ, Resolução n°. 02/2007, 
01/2009, 01/2010 e 01/2011, todas do Conselho da Magistratura – TJRR, que dispõem sobre critérios e 
aferição de antiguidade e merecimento para promoção e remoção de magistrados, bem como acesso ao 
Tribunal de Justiça; 
 

1. TORNA PÚBLICO para conhecimento geral e, sobretudo, dos Juízes de Direito, QUE SE ENCONTRAM 
VAGOS 02 (DOIS) CARGOS DE JUIZ DE DIREITO, TITULARES DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA 
PÚBLICA E DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL, ambas da Comarca de Boa Vista, decorrentes do Ato da 
Presidência n°. 546 de 21 de setembro de 2016 e, da promoção do Juiz de Direito, Dr. Jésus Rodrigues do 
Nascimento, para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme 
Resolução n°. 06 de 15 de fevereiro de 2017, publicada no DJE n°. 5921 do dia 16 de fevereiro de 2017, a 
serem preenchidos mediante remoção, pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente, 
sendo o de MERECIMENTO o primeiro critério a ser observado. 
 

2. As vagas dos cargos de Juiz de Direito, decorrentes do provimento dos cargos mencionados no item 1 
deste edital, bem como as que porventura venham ocorrer em decorrência do presente edital, serão 
preenchidas, mediante remoção, pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo o de 
MERECIMENTO o primeiro critério a ser observado, desde que haja manifestação expressa de todos os 
legitimados, na forma prevista no art. 37, §3°, da Lei Complementar n°. 221 de 09 de janeiro de 2014, 
COJERR. 
 

3. Os Juízes de Direito interessados poderão requerê-lo ao Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, a 
partir do primeiro dia útil após a publicação do presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico desta Corte, 
na forma das Resoluções n°. 02/2007 e n°. 01/2009, ambas do Conselho da Magistratura – TJRR, assim 
como da Resolução n°. 106/2010 do CNJ. 
 

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

Boa Vista, 10 de março de 2017. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIA 10 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 0003619-85.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 
RESOLVE: 
 
N.º 416 - Exonerar OLIVIA DE CASTRO SOLEDADE do cargo em comissão de Oficial de Gabinete de 
Desembargador, Código TJ/DCA-14, do Gabinete da Des.ª Tânia Vasconcelos Dias, a contar de 
13.03.2017. 
 
N.º 417 - Exonerar SHIRLENE FROES SILVA do cargo em comissão de Chefe de Gabinete de 
Desembargador, Código TJ/DCA-11, do Gabinete da Des.ª Tânia Vasconcelos Dias, a contar de 
13.03.2017. 
 
N.º 418 - Nomear OLIVIA DE CASTRO SOLEDADE para exercer o cargo em comissão de Chefe de 
Gabinete de Desembargador, Código TJ/DCA-11, do Gabinete da Des.ª Tânia Vasconcelos Dias, a contar 
de 13.03.2017. 
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N.º 419 - Nomear SHIRLENE FROES SILVA para exercer o cargo em comissão de Oficial de Gabinete de 
Desembargador, Código TJ/DCA-14, do Gabinete da Des.ª Tânia Vasconcelos Dias, a contar de 
13.03.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
 
 

ATO N.º 420, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando o teor do Processo n.º 0004266-80.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 
RESOLVE: 
 
Nomear HONORATO DELFINO DA SILVA NETO para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, 
Código TJ/DCA-6, da Unidade de Apoio ao Primeiro Grau, a contar de 13.03.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
 
 

PORTARIA N.º 663, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO a Resolução n.º 125, de 29.11.2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 
 
CONSIDERANDO a Resolução n.º 35, de 20.06.2012, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 
de Roraima; 
 
CONSIDERANDO a nova Mesa Diretora do TJRR, para o biênio 2017-2019; 
 
CONSIDERANDO a necessidade da consolidação de políticas públicas permanentes de incentivo e 
aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Alterar a Portaria n.º 664, de 20.03.2015, da Presidência, designando os magistrados e servidores 
abaixo relacionados para, sem prejuízos de suas atribuições, comporem o Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC, criado por meio da Resolução n.º 35, de 20.06.2012, do 
Tribunal Pleno: 
 

NOME CARGO FUNÇÃO 

Desa. Elaine Cristina Bianchi 
Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima 

Presidente 

Dr. Erick Cavalcanti Linhares Lima 
Juiz de Direito Titular da Vara da Justiça 
Itinerante 

Juiz Coordenador 

Dra. Bruna Guimarães Fialho Zagallo Juíza Auxiliar da Presidência Juíza Membro 

Shiromir de Assis Eda 
Diretor de Secretaria da Primeira Vara de 
Fazenda Pública 

Membro 

Ocimara da Cunha Vasconcelos Técnica Judiciária Membro 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
 

PORTARIA N.º 664, DO DIA 10 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 0004286-71.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 
RESOLVE: 
 
Interromper, no interesse da Administração, a contar de 13.03.2017, as férias do Dr. ANTÔNIO AUGUSTO 
MARTINS NETO, Juiz de Direito titular do Juizado Especial Criminal, referentes ao saldo remanescente de 
2014, anteriormente marcadas para o período de 07 a 14.03.2017, devendo os 02 (dois) dias restantes 
serem usufruídos oportunamente. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
 
 

PORTARIAS DO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 
 

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

RESOLVE: 
 

N.º 665 - Cessar os efeitos, a contar de 13.03.2017, da designação do Dr. ESDRAS SILVA PINTO, Juiz 
Substituto, para responder pelo Juizado Especial Criminal, em virtude de férias do titular, objeto da Portaria 
n.º 654, de 07.03.2017, publicada no DJE n.º 5932, de 08.03.2017. 
 
N.º 666 - Cessar os efeitos, a contar de 14.03.2017, da designação do Dr. AIR MARIN JÚNIOR, Juiz de 
Direito titular da Comarca de São Luiz do Anauá, para, cumulativamente, responder pela Comarca de 
Rorainópolis, objeto da Portaria n.º 658, de 08.03.2017, publicada no DJE n.º 5933, de 09.03.2017. 
 

N.º 667 - Cessar os efeitos, no período de 14.03 a 11.04.2017, da designação do Dr. RAIMUNDO 
ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO, Juiz Substituto, para, em regime de esforço concentrado, 
analisar as prisões decretadas pelos juízos criminais da Comarca de Boa Vista e realizar o julgamento de 
processos com réu preso, objeto da Portaria n.º 154, de 27.01.2017, publicada no DJE n.º 5908, de 
30.01.2017. 
 

N.º 668 - Designar o Dr. RAIMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO, Juiz Substituto, para 
responder pela Comarca de Rorainópolis, nos períodos de 14.03 a 07.04.2017 e de 10 a 11.04.2017, em 
virtude de férias e dispensa do expediente do titular. 
 

N.º 669 - Designar o Dr. EUCLYDES CALIL FILHO, Juiz de Direito titular do Juizado Especial da Fazenda 
Pública, para, cumulativamente, responder pela Primeira Vara da Fazenda Pública, no período de 12 a 
16.03.2017, em virtude de afastamento do titular. 
 

N.º 670 - Cessar os efeitos, a contar de 13.02.2017, da designação do Dr. ALUÍZIO FERREIRA VIEIRA, 
Juiz de Direito titular da Primeira Vara da Fazenda Pública, para, cumulativamente, responder pela Segunda 
Vara da Fazenda Pública, objeto da Portaria n.º 1604, de 28.06.2016, publicada no DJE n.º 5771, de 
30.06.2016. 
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N.º 671 - Designar o Dr. ERICK CAVALCANTI LINHARES LIMA, Juiz de Direito titular da Vara da Justiça 
Itinerante, para, cumulativamente, responder pela Segunda Vara da Fazenda Pública, a contar de 
13.02.2017, até ulterior deliberação. 
 
N.º 672 - Designar a Dr.ª PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS, Juíza Substituta, para auxiliar da Primeira Vara 
da Fazenda Pública, a contar de 15.02.2017, até ulterior deliberação, sem prejuízo de sua designação para 
auxiliar na Segunda Vara da Fazenda Pública, objeto da Portaria n.º 575, de 21.02.2017, publicada no DJE 
n.º 5925, de 22.02.2017. 
 
N.º 673 - Tornar sem efeito a designação da Dr.ª LILIANE CARDOSO, Juíza Substituta, para responder 
pela Primeira Vara Criminal, no período de 13 a 30.03.2017, objeto da Portaria n.º 550, de 17.02.2017, 
publicada no DJE n.º 5923, de 20.02.2017. 
 
N.º 674 - Designar a Dr.ª NOEMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA, Juíza Substituta, para responder pela 
Primeira Vara Criminal, no período de 13 a 30.03.2017, sem prejuízo de sua designação para auxiliar no 
Primeiro Juizado de Violência Doméstica, objeto da Portaria n.º 2587, de 25.11.2016, publicada no DJE n.º 
5866, de 28.11.2016. 
 
N.º 675 - Designar a Dr.ª SUELEN MARCIA SILVA ALVES, Juíza Substituta, para responder pela Primeira 
Vara de Família, no período de 14 a 17.03.2017, em virtude de dispensa do expediente do titular, sem 
prejuízo de sua designação para responder pela Quinta Vara Cível, objeto da Portaria n.º 470, de 
10.02.2017, publicada no DJE n.º 5918, de 13.02.2017. 
 
N.º 676 - Designar o Dr. BRUNO FERNANDO ALVES COSTA, Juiz de Direito titular da Primeira Vara Cível, 
para, cumulativamente, responder pela Diretoria do Fórum Advogado Sobral Pinto, no período de 14 a 
17.03.2017, em virtude de dispensa do expediente do titular. 
 
N.º 677 - Cessar os efeitos, a contar de 13.03.2017, da designação da servidora JANNÁIRA LEAL 
PARACAT LUCENA, Assessora Jurídica da Unidade de Apoio ao Primeiro Grau, para atuar na Quarta Vara 
Cível/ Gabinete, objeto da Portaria n.º 509, de 13.02.2017, publicada no DJE n.º 5919, de 14.02.2017. 
 
N.º 678 - Designar o servidor HONORATO DELFINO DA SILVA NETO, Assessor Jurídico da Unidade de 
Apoio ao Primeiro Grau, para atuar na Quarta Vara Cível/ Gabinete, a contar de 13.03.2017, até ulterior 
deliberação. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
 
 

PORTARIA N.º 679, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando o disposto no inciso I, do artigo 87 da Lei complementar Estadual n.º 053/2001, combinado 
com o artigo 5.º da Resolução n.º 55, de 20.07.2011, do Tribunal Pleno; 
 
Considerando a decisão proferida no Processo n.º 0000374-66.2017.8.23.8000 (SEI) 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Ceder à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima o servidor SERGINALDO MENEZES DA 
COSTA, Técnico Judiciário, no período de 17.02.2017 a 16.02.2018. 
 
Art. 2º A cessão de que trata o artigo anterior se processará com ônus para o órgão cessionário, nos termos 
do inciso I e § 1.º do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n.º 053/2001, combinado com o artigo 2.º da 
Resolução n.º 55, de 20.07.2011, do Tribunal Pleno. 
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Art. 3º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do servidor ao seu órgão de origem ao término 
da cessão. 
Parágrafo Único. A autorização da cessão cessará antes de seu término na hipótese de exoneração ou 
dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar 
imediatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
 
 

PORTARIA N.º 680, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando o disposto no inciso I, do artigo 87 da Lei complementar Estadual n.º 053/2001, combinado 
com o artigo 5.º da Resolução n.º 55, de 20.07.2011, do Tribunal Pleno; 
 
Considerando a decisão proferida no Processo n.º 0000897-78.2017.8.23.8000 (SEI) 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Ceder ao Governo do Estado de Roraima a servidora MARLLA BRYENNA CUTRIM NUNES 
QUEIROZ, Técnico Judiciário, no período de 20.02.2017 a 19.02.2018. 
 
Art. 2º A cessão de que trata o artigo anterior se processará com ônus para o órgão cessionário, nos termos 
do inciso I e § 1.º do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n.º 053/2001, combinado com o artigo 2.º da 
Resolução n.º 55, de 20.07.2011, do Tribunal Pleno. 
 
Art. 3º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do servidor ao seu órgão de origem ao término 
da cessão. 
Parágrafo Único. A autorização da cessão cessará antes de seu término na hipótese de exoneração ou 
dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar 
imediatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
 
 

PORTARIA N.º 681, DO DIA 10 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 0003678-73.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 
RESOLVE: 
 
Alterar o recesso forense da Dr.ª SUELEN MARCIA SILVA ALVES, Juíza Substituta, referente a 2016, 
anteriormente marcado para o período de 06 a 23.03.2017, para ser usufruído no período de 22.03 a 
08.04.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
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PORTARIA N.º 682, DO DIA 10 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 0002616-95.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 
RESOLVE: 
 
Designar o servidor ISAIAS MATOS SANTIAGO, Motorista - em extinção, para atuar na Comarca de 
Bonfim/ Gabinete, a contar de 13.03.2017, até ulterior deliberação, ficando dispensado, nesse período, de 
suas atribuições junto ao Setor de Logística. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
 
 

PORTARIA N.º 683, DO DIA 10 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 SEI n.° 0000503-71.2017.8.23.8000, publicada no DJE n.º 
5901, de 18.01.2017, 
 
RESOLVE: 
 
Declarar estável no serviço público, a contar de 06.03.2017, o servidor ANDRÉ LUIZ SOUSA 
NASCIMENTO, Técnico Judiciário, Código TJ/NM, Nível I, do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do 
Estado de Roraima. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
 

PORTARIA N.º 684, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
Considerando o disposto nos arts. 11 e 12, §§ 2º e 3º, da LCE n.º 227/14, 
 
Considerando a decisão proferida no Processo SEI n.° 0000503-71.2017.8.23.8000, publicada no DJE n.º 
5901, de 18.01.2017, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder progressão funcional ao servidor ANDRÉ LUIZ SOUSA NASCIMENTO, Técnico Judiciário, 
Código TJ/NM, passando do Nível I para o Nível II, a contar de 07.03.2017. 

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

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
Expediente de 10/03/2017 
 
Presidência  
Processo SEI n°. 0003526-25.2017.8.23.8000  
Especificação: Dispensa de expediente 

DECISÃO 

Trata-se de requerimento originado pelo Drª. Noêmia Cardoso Leite de Sousa , Juíza Substituta, por meio 
do qual solicita a fruição de folgas compensatórias nos dias 17 a 20 de abril de 2017, em razão de ter 
laborado em regime de plantão judicial no 1º Juizado Especial Cível, no período de 06 a 12/02/2017, 
conforme Portaria/CGJ nº 006 de 03 de fevereiro de 2017 (0107919). 

Em instrução, a Chefe do Setor de Licenças e Afastamentos informou que a requerente foi designada 
como Juíza plantonista do Primeiro Juizado Especial Cível, no período de 06 a 12/02/2017, conforme 
Portaria/CGJ nº 006, de 02/02/2017, publicada no DJE nº 5912, de 03/02/2017 (0108563). 

O SLA informou também não constar registro de afastamento em nome da requerente no período do 
plantão laborado, bem como não constar registro de dispensa do expediente em seu nome por laborar no 
referido plantão. 

A referida chefia informou, ainda, a relação de magistrados afastados no período indicado, total ou 
parcialmente, considerando a necessidade da observância do quantitativo descrito no art. 6.º e 7.º da 
Resolução n.º 051/2011, hoje utilizada como parâmetro para concessão de afastamentos, de onde se 
depreende que 4 (quatro) magistrados estarão afastados no período de 17 a 20 de abril de 2017. 

Juntou-se o Quadro de Férias e Recesso do magistrado (0108558). 

Manifestação da Secretária da SGP, sugerindo o deferimento do pleito.  

É o relatório. 

Estando o feito devidamente instruído e não tendo sido apontado nenhum impedimento, defiro o pedido de 
folga compensatória da Dr.ª NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA no período de 17 a 20 de abril de 
2017. 

À SGP para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. 

Boa Vista, 09 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

Presidência  
SEI N.º 0004286-71.2017.8.23.8000 
Assunto: interrupção de férias de magistrado.  

 DECISÃO 

Trata-se de Memorando (protocolo SEI n.º 0114970), oriundo do Gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência 
, solicitando a interrupção das férias remanescentes do Magistrado Antônio Augusto Martins Neto, Juiz de 
Direito titular do Juizado Especial Criminal, a contar do dia 13 de março de 2017, por necessidade de 
serviço e no interesse da administração, em virtude da unidade do qual é titular ter plantão agendado a 
partir do dia de sugestão da interrupção e em razão da quantidade de magistrados que estão acumulando 
Varas. 

Informou, por fim, que os 02 (dois) dias remanescentes (0002992-81.2017.8.23.8000) deverão ser 
usufruídos em momento oportuno. 

São os fatos. Decido. 

Dispõe o art. 14 da Resolução TP n.º 51/2011 que as alterações de períodos de férias dos magistrados, 
por motivos de conveniência da administração serão resolvidos pelo presidente do Tribunal de Justiça. 

Desta forma, considerando a manifestação da Juíza Auxiliar da Presidência (0114970), defiro a interrupção 
das férias do Magistrado Antônio Augusto Martins Neto, Juiz de Direito titular do Juizado Especial Criminal, 
a contar do dia 13 de março de 2017, por necessidade de serviço e no interesse da administração. 
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À SGP para providências. 

Publique-se. Cumpra-se. Após, arquive-se. 

Boa Vista, 10 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

Presidência  
SEI n°. 0001907.62-2016.6.23.8000 
Assunto: Licença servidor 

 DECISÃO 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado por esta Secretaria de Gestão de Pessoas visando 
analisar a possibilidade de prorrogação da licença para tratamento de saúde do servidor aposentado 
Emerson Onofre. 

No evento (0111933) consta parecer da Secretária da SGP no qual atestou erro no período da licença 
concedida ao servidor e, encaminhou o feito a SG sugerindo a correção da data. 

Consta despacho da SG, (0114799) corrigindo o erro material existente e encaminhando o feito à 
Presidência para correção da decisão anteriormente proferida (0079347). 

Eis o relato necessário. 

Diante dos fatos acima narrados, determino a republicação da decisão proferida no evento n°. 0079347, 
devendo constar a seguinte redação: "Acolho o parecer do Secretário-Geral para prorrogar a licença saúde 
do servidor Emerson Onofre, pelo período de 01.03.2014 a 20.01.2015, nos termos da manifestação da 
Junta Médica Estadual. Os valores pagos ao servidor deverão ser compensados pelo IPERR ao TJRR". 

Após à SGP. 

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

Boa Vista, 10 de março de 2017 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

Presidência  
SEI Nº 0002338-94.2017.8.23.8000 
Assunto: férias do Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILV A 

DECISÃO 

Considerando que esta Presidente não mais compõe a Turma Cível e, considerando que não haverá 
comprometimento de quórum, defiro o usufruto das férias requeridas no período de  26/06/2017 a 
25/07/2017. 

À SGP para as providências cabíveis. 

Boa Vista, 10 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

Presidência  
SEI nº 0002892-29.2017.8.23.8000 
Assunto: Indicação de servidores para composição da  Comissão Permanente de Sindicância e 
seus suplentes.  

 DECISÃO 

Trata-se de documento originado pelo Gabinete da Corregedoria Geral de Justiça solicitando a revogação 
da Portaria n.º 683/2015, da Presidência do TJ/RR - DJE 5480, de 31/03/2015, onde consta os nomes dos 
membros da Comissão Permanente de Sindicância e seus suplentes. 

Consta no evento 0102955 a indicação dos servidores que irão compor a nova Comissão, ratificada pelo 
Desembargador Corregedor (0110024). 

A SGP instruiu os autos informando que o servidores indicados preenchem os requisitos necessários para 
a nomeação (0113862). 
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É o relatório. 

Decido. 

Defiro o pedido de nomeação dos membros da Comissão Permanente de Sindicância e seus suplentes, 
conforme documento 0102955. 

À SGP para as providências cabíveis, observando a necessidade de revogação da Portaria nº 683/2015 

Após, arquive-se. 

Boa Vista, 10 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
Presidência  
SEI nº 0003489-95.2017.8.23.8000 
Especificação: Acompanhamento - Cumprimento - Recom endação 31/CNJ - Adoção - Medidas - 
Magistrados - Operadores do Direito - Maior Eficiên cia - Solução - Demandas Judiciais - 
Assistência à Saúde. Participação de Magistrado em oficina de apresentação e treinamento.  

  DECISÃO 

Trata-se de intimação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ com decisão 0107464 proferida pelo 
Conselheiro Arnaldo Hossepian Junior em procedimento administrativo que busca acompanhar o 
cumprimento de decisões daquela Corte relativas ao Fórum da Saúde do Poder Judiciário, do qual o 
referido conselheiro é supervisor. 

A intimação tem como objeto o treinamento, no período de 13 a 15 de março, dos profissionais que atuam 
no NATJUS, na cidade de São Paulo/SP. 

O procedimento foi instruído, havendo a informação de existência de disponibilidade orçamentária para 
custear as despesas com o afastamento do Magistrado. 

Em que pese ainda não haja manifestação do Corregedor (evento 0109692), faz-se necessário proferir 
decisão neste momento, em razão da proximidade do evento. 

É o breve relato. 

Decido. 

Autorizo o afastamento, com ônus para este Tribunal, do Dr. Aluízio Ferreira Vieira, no período de 12 a 15 
de março, para participar do treinamento de profissionais que atuam no NAT-JUS 

À SGP para as providências. 

Ciência ao Magistrado. 

Publique-se. 

Boa Vista, 10 de março de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE  
 
Processo SEI n.º 0004081-42.2017.8.23.8000 
Origem: Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoal  
Assunto: Progressão Funcional 
 
DECISÃO 
 
1. Trata-se de expediente originado nesta Secretaria de Gestão de Pessoas, visando à concessão de 
progressão funcional aos servidores desta Corte, conforme relação que consta na instrução (0113157). 
2. Foram juntados os quadros contendo as médias das avaliações de desempenho dos servidores 
apontados (evento 0113109) e os quadros de acompanhamento individual para fins de progressão 
funcional (evento 0113114). 
3. A Subsecretária de Desenvolvimento de Pessoal informou que, em consulta ao sistema ADMRH, 
verificou-se que o servidor Stoney Fraxe Caetano esteve em gozo de licença por motivo de doença em 
pessoa da família. Em vista disso, a contagem de tempo para aplicação da progressão funcional foi 
suspensa e retomada após o afastamento, conforme descrição constante no quadro de acompanhamento 
individual (anexo 0113114). 
4.  Informou, ainda, que não há registro de penalidade de suspensão nos últimos doze meses a nenhum 
dos servidores relacionados neste processo (0114639). 
5. Importante salientar, inicialmente, que a Lei Complementar Estadual n.º 227, de 04.08.2014, da 
mesma forma como a legislação anterior, LCE n.º 142/2008, dispôs que o desenvolvimento do servidor na 
carreira processar-se-á por meio da Progressão Funcional. 
6. O art. 12, com redação dada pela LCE n.º 230/2014, prevê que a progressão "é a passagem do 
servidor efetivo estável de uma referência de vencimento para outra", sendo que "cada progressão 
funcional corresponderá ao incremento de 10% (dez por cento) sobre o valor de referência do padrão 
vencimento anterior, conforme previsto no Anexo E” da referida Lei, não sendo concedida Progressão 
Funcional ao servidor punido nos últimos 12 (doze) meses com pena de suspensão, convertida ou não em 
multa. 
7. No que concerne à avaliação de desempenho, o art. 13 do diploma legal em questão previu que os 
procedimentos e os critérios para a avaliação de desempenho e a participação em cursos de qualificação 
seriam estabelecidos em Resolução do Tribunal Pleno. 
8. Merece registro que, embora a LCE n.º 227/2014 esteja vigente e tenha determinando que os 
critérios de avaliação serão estabelecidos por Resolução do Tribunal Pleno, verifica-se que as avaliações 
dos servidores foram realizadas utilizando os critérios previstos na Portaria n.º 43/2005, a qual possui dez 
fatores de avaliação, onde a nota varia de 0 a 10 pontos para cada item, de acordo com o desempenho do 
avaliado. 
9. Isso ocorre em razão de que, não obstante esteja em tramitação o Processo Sei nº 0009447-
96.2016.8.23.8000, cuja finalidade é instituir a Política de Gestão por Competências, além de dispor sobre 
os procedimentos e critérios para avaliação de desempenho dos servidores do Poder Judiciário do Estado 
de Roraima, até a presente data a norma não foi editada, não sendo razoável prejudicar os servidores em 
razão da demora administrativa. 
10. Insta salientar que, consoante disposição da LCE n.º 142/2008, a média igual ou superior a 7,0 (sete) 
pontos, na avaliação de desempenho, dava ao servidor direito à progressão funcional (art. 16, § 2º). Nota-
se do documento acostado no evento 113109 que os aludidos servidores obtiveram nota superior a 7,0 
(sete) em suas avaliações. 
11. Diante disso, ainda que não haja norma que efetivamente declare que o critério a ser utilizado será 
por meio de nota, tendo em vista que os servidores foram efetivamente avaliados, atendendo 
positivamente aos anseios da Administração Pública em dar cumprimento ao Princípio da Efetividade, não 
podendo estes servidores serem prejudicados pela demora da administração em regulamentar o art. 13 da 
LCE n.º 227/2014, com base no Princípio da Segurança Jurídica e da Razoabilidade é prudente a 
concessão da progressão. 
12. Merece registro, por oportuno, que a omissão da LCE n.º 227/2014, em sua redação original, quanto 
ao Anexo E foi sanado pela vigência da LCE n.º 230 de 18 de dezembro de 2014, a qual publicou o referido 
anexo. 
13. Ante o exposto , considerando o disposto no art. 3.º, IV, da Portaria da Presidência n.º 738/2012, 
homologo as avaliações de desempenho conforme relação de servidores constantes na instrução 
(0113157) e concedo progressão funcional aos servidores, em suas respectivas carreiras, nos níveis ali 
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elencados, com aplicação a contar das datas informadas, com fundamento nos arts. 11 e 12, §§ 2º e 3º, da 
Lei Complementar Estadual n.º 227/2014. 
14. Publique-se. 
15. Após, à Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoal para providências. 

Boa Vista-RR, 10 de março de 2017. 
 

Victória Corrêa Fortes 
Secretária  

 
Processo SEI n.º 0004339-52.2017.8.23.8000 
Origem: Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoal  
Assunto: Progressão Funcional 
 
DECISÃO 
 
1. Trata-se de expediente originado nesta Secretaria de Gestão de Pessoas, visando à concessão de 
progressão funcional ao servidor JAIME MOREIRA ELIAS , Técnico Judiciário, do Nível III para o Nível IV, 
a contar de 31.03.2017 (0115379). 
2. Foram juntados os quadros contendo as médias das avaliações de desempenho do servidor em 
comento (evento 0115377) e o quadro de acompanhamento individual para fins de progressão funcional 
(evento 0115378). 
3. A Subsecretária de Desenvolvimento de Pessoal informou que, em consulta ao sistema ADMRH, 
verificou-se que o servidor em tela esteve em gozo de licença por motivo de doença em pessoa da família. 
Em vista disso, a contagem de tempo para aplicação da progressão funcional foi suspensa e retomada 
após o afastamento, conforme descrição constante no quadro de acompanhamento individual (anexo 
0115378). 
4. Informou, ainda, que não há registro de penalidade de suspensão nos últimos 12 (doze) meses em 
desfavor do servidor (0115379). 
5. Importante salientar, inicialmente, que a Lei Complementar Estadual n.º 227, de 04.08.2014, da 
mesma forma como a legislação anterior, LCE n.º 142/2008, dispôs que o desenvolvimento do servidor na 
carreira processar-se-á por meio da Progressão Funcional. 
6. O art. 12, com redação dada pela LCE n.º 230/2014, prevê que a progressão "é a passagem do 
servidor efetivo estável de uma referência de vencimento para outra", sendo que "cada progressão 
funcional corresponderá ao incremento de 10% (dez por cento) sobre o valor de referência do padrão 
vencimento anterior, conforme previsto no Anexo E” da referida Lei, não sendo concedida Progressão 
Funcional ao servidor punido nos últimos 12 (doze) meses com pena de suspensão, convertida ou não em 
multa. 
7. No que concerne à avaliação de desempenho, o art. 13 do diploma legal em questão previu que os 
procedimentos e os critérios para a avaliação de desempenho e a participação em cursos de qualificação 
seriam estabelecidos em Resolução do Tribunal Pleno. 
8. Merece registro que, embora a LCE n.º 227/2014 esteja vigente e tenha determinado que os critérios 
de avaliação serão estabelecidos por Resolução do Tribunal Pleno, verifica-se que as avaliações do 
servidor fora realizadas utilizando os critérios previstos na Portaria n.º 43/2005, a qual possui dez fatores 
de avaliação, onde a nota varia de 0 a 10 pontos para cada item, de acordo com o desempenho do 
avaliado. 
9. Isso ocorre em razão de que, não obstante esteja em tramitação o Processo Sei nº 0009447-
96.2016.8.23.8000, cuja finalidade é instituir a Política de Gestão por Competências, além de dispor sobre 
os procedimentos e critérios para avaliação de desempenho dos servidores do Poder Judiciário do Estado 
de Roraima, até a presente data a norma não foi editada, não sendo razoável prejudicar os servidores em 
razão da demora administrativa. 
10. Insta salientar que, consoante disposição da LCE n.º 142/2008, a média igual ou superior a 7,0 (sete) 
pontos, na avaliação de desempenho, dava ao servidor direito à progressão funcional (art. 16, § 2º). Nota-
se do documento acostado no evento 0115377 que o aludido servidor obteve nota superior a 7,0 (sete) em 
sua avaliação. 
11. Diante disso, ainda que não haja norma que efetivamente declare que o critério a ser utilizado será 
por meio de nota, tendo em vista que o servidor fora efetivamente avaliado, atendendo positivamente aos 
anseios da Administração Pública em dar cumprimento ao Princípio da Efetividade, não podendo este 
servidor ser prejudicado pela demora da administração em regulamentar o art. 13 da LCE n.º 227/2014, 
com base no Princípio da Segurança Jurídica e da Razoabilidade é prudente a concessão da progressão. 
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12. Merece registro, por oportuno, que a omissão da LCE n.º 227/2014, em sua redação original, quanto 
ao Anexo E foi sanado pela vigência da LCE n.º 230 de 18 de dezembro de 2014, a qual publicou o referido 
anexo. 
13. Ante o exposto , considerando o disposto no art. 3.º, IV, da Portaria da Presidência n.º 738/2012, 
homologo as avaliações de desempenho do servidor JAIME MOREIRA ELIAS , Técnico Judiciário, 
concedendo-lhe progressão funcional em sua respectiva carreira, do Nível III para o Nível IV, com 
aplicação a contar de 31.03.2017, com fundamento nos arts. 11 e 12, §§ 2º e 3º, da Lei Complementar 
Estadual n.º 227/2014. 
14. Publique-se. 
15. Após, à Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoal para providências. 

Boa Vista-RR, 10 de março de 2017. 
 

Victória Corrêa Fortes 
Secretária  

 
DECISÃO 
 
1. Trata-se de Processo originado pela servidora KARINE COSTA DE SOUZA SOARES , Técnica 
Judiciária, integrante da Equipe de Apoio Itinerante, atualmente designada para atuar na Primeira Vara 
Criminal, a qual solicita concessão de horário especial para estudo, nos termos do Art. 91, § 1º, da Lei 
Complementar Estadual nº 053/2001 (0095587). 
2. Consta, no presente pedido anuência do então Secretário de Gestão de Pessoas, bem como da 
Diretora de Secretaria da Primeira Vara Criminal Residual (96704, 96074). 
3. Em instrução, a chefe do Setor de Licenças e Afastamentos informou que a requerente pertence ao 
Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo do TJRR desde 08.06.2015, nomeada pelo Ato nº 204, de 
13.05.2015, publicado no DJE nº 5506, de 14.05.2015 (1110639). 
4. Referida chefia ressaltou que, no tocante à escolaridade, consta nos assentamentos funcionais da 
requerente que esta possui nível superior incompleto.  
5. A chefe do Setor de Cálculos informou que não consta nos registros desta Secretaria que a 
requerente perceba Gratificação de Produtividade (0111644). 
6. A Lei Complementar n.º 053/2001, em seu artigo 91, disciplina a concessão de horário especial aos 
servidores públicos estudantes, conforme segue: 

Art. 91.  Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada 
a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do 
exercício do cargo. 
§ 1º Para efeito do disposto neste art., será exigida a compensação de horário no 
órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. 
(...) omissis 
§ 4º para ter horário compatível com o trabalho necessita o servidor estar 
regularmente matriculado e, após a definição do calendário de aulas, apresentá-lo à 
chefia para que a mesma possibilite seu remanejamento para turno de trabalho 
diverso daquele das aulas; 

7.  A Resolução n.º 10, de 12 de março de 2014, disciplina o horário de expediente: 
Art. 1.º O expediente do Poder Judiciário do Estado de Roraima ocorrerá, nos dias 
úteis, da seguinte forma: 
I – das 08 às 18h, ininterruptamente, nas unidades jurisdicionais e nos setores 
jurisdicionais e administrativos que mantenham serviço de protocolo e distribuição, 
para recebimento de processos, petições intermediárias e recursos, para posterior 
remessa às respectivas Varas e setores competentes, exclusivamente para fins de 
contagem de prazo processual (art. 172, § 3º, do CPC); 
II - das 08 às 14h, ininterruptamente, nas unidades administrativas, ressalvada a 
necessidade de serviço, a critério da chefia imediata. 
(....) omissis 
Art. 4º A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 
Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido de 06 (seis) 
horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 (oito) horas diárias, com 
intervalo de 02 (duas) horas para almoço; 

8. Por intermédio desse dispositivo o Estado permite a seu servidor estudante horário especial, estando 
ele vinculado as seguintes situações: comprovação de incompatibilidade entre o horário escolar e o do 
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respectivo órgão público; ausência de prejuízo ao exercício do cargo e compensação de horário que 
respeite a carga mínima de duração semanal de trabalho.  
9. Assim, demonstrando a servidora que seu horário de estudo sobrepõe-se ao de trabalho, precisará a 
Administração designar-lhe horário compatível que permita tanto o estudo, quanto o trabalho, sem qualquer 
recíproco prejuízo.  
10. Infere-se dos mencionados dispositivos que, o horário de trabalho pode, portanto, ser estendido ou 
dilatado para antes ou depois do expediente, por força da compensação exigida pelo § 1.º do artigo 91 da 
LCE n.º 053/2001. Exige-se, por outro lado, que a duração semanal do trabalho, que é aquela referida pela 
Resolução TP n.º 10/2014, seja cumprida em sua totalidade e que não seja ultrapassada por força das 
compensações, o que é lógico e razoável, com vistas a evitar a prestação, supostamente desnecessária, 
de horas extras apenas por causa daquelas compensações. 
11. No presente caso, verifica-se que a servidora está regularmente matriculada no Curso de Direito do 
Centro Universitário Estácio da Amazônia, semestre letivo 2017.1, e as suas aulas coincidem com sua 
jornada de trabalho, logo, há incompatibilidade entre o horário escolar e o desta repartição.  
12. Por último, é oportuno destacar que o período para a concessão do horário especial deve abranger o 
primeiro semestre letivo de 2017, ou seja, da data do protocolo do presente pedido à data do encerramento 
do semestre letivo, bem como, ressaltar o disposto no parágrafo único do art. 12 da Resolução n.º 11/2014, 
uma vez que o expediente diferenciado da servidora, por tratar-se de compensação horário especial, não 
será considerado como serviço extraordinário. 
13. Considerando o disposto no art. 3.º, inciso IX, alínea “n” da Portaria da Presidência n.º 738/2012, 
DEFIRO o pedido de horário especial da servidora KARINE COSTA DE SOUZA SOARES , Técnica 
Judiciária, com base no art. 91, §§ 1.º e 4.º da LCE n.º 053/2001, no primeiro semestre letivo de 2017, ou 
seja, da data do protocolo do presente pedido à data do encerramento do semestre letivo, devendo a 
mencionada servidora laborar da seguinte forma: às segundas-feiras no horário das 08h às 14h, e de 
terças à sextas-feiras no horário das 07h às 13h, conforme sugerido pela requerente e anuído por sua 
chefia imediata. 
14. Publique-se. 
15. Após, ao Setor de Licenças e Afastamentos para demais providências. 

Boa Vista - RR, 10 de março de 2017. 
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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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

CONVOCAÇÃO Nº 027/2017 - SGP 
 

A Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no VI Processo Seletivo para 
Estágio de Nível Superior no TJRR, conforme Edital nº 07/2017, publicado em 13/01/2017, a comparecer no 
período de 13 a 17/03/2017, das 08 às 18 horas, na sede Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, 
situada na Rua Cecília Brasil, nº 1055-b, Centro, Boa Vista-RR, para a entrega da documentação exigida 
pela Portaria nº 1747/2012: 

 
ADMINISTRAÇÃO 

 

Classif. CANDIDATO 

5º ADRIANA FERREIRA DA SILVA 

6º GABRIEL MARTINS RAMOS 

 
CONTABILIDADE 

 

Classif. CANDIDATO 

3º JHONATAN BEZERRA MILENAS 

 
DIREITO – BOA VISTA – MATUTINO – AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

Classif. CANDIDATO 

54º ELIENAI VITOR NASCIMENTO LAURINDO DE OLIVEIRA 

55º THAIULY YASMIN VALENTE DE MELO 

56º INÁDIRA SILVA DE SOUZA 

57º SARA CRISTINA MACÊDO CAMPOS 

58º LIDIANA CRISTINA BESUSKA 

 
DIREITO – BOA VISTA – VESPERTINO – AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

Classif. CANDIDATO 

32º ONIAS MENDES DE SOUSA FILHO 

 
INFORMÁTICA 

 

Classif. CANDIDATO 

6º JOAO DA CRUZ JUNIOR 

 
Boa Vista-RR, 10 de março de 2017. 

 
VICTÓRIA CORRÊA FORTES 

Secretária 
 
 

CONVOCAÇÃO Nº 028/2017 - SGP 
 

A Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no VI Processo Seletivo para 
Estágio de Nível Médio no TJRR, conforme Edital nº 003/2016, publicado em 02/09/2016, a comparecer no 
período de 13 a 17/03/2017, das 08 às 18 horas, na sede Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, 
situada na Rua Cecília Brasil, nº 1055-b, Centro, Boa Vista-RR, para a entrega da documentação exigida 
pela Portaria nº 1747/2012: 

 
BOA VISTA – VESPERTINO – AMPLA CONCORRÊNCIA 
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Classif. CANDIDATO  

67º LOISE PACHECO SILVA 

68º SARAH ROCHA RODRIGUES 

 
Boa Vista-RR, 10 de março de 2017. 

 
VICTÓRIA CORRÊA FORTES 

Secretária 
 
 

CONVOCAÇÃO Nº 029/2017 - SGP 
 
A Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no VI Processo Seletivo para 
Estágio de Nível Médio no TJRR, conforme Edital nº 003/2016, publicado em 02/09/2016, a comparecer no 
período de 13 a 17/03/2017, das 08 às 18 horas, no fórum da Comarca de Alto Alegre, situado à Rua 
Antônio Dourado de Santana, 595 - Centro, para a entrega da documentação exigida pela Portaria nº 
1747/2012, publicada no DJE de 29/12/2012: 

 
ALTO ALEGRE - MATUTINO – AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

Classif. Nome do Estudante 

7 º JANAINA DA SILVA MACIEL 

 
Boa Vista-RR, 10 de março de 2017. 

 
VICTÓRIA CORRÊA FORTES 

Secretária 
 
 

CONVOCAÇÃO Nº 030/2017 - SGP 
 
A Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no VI Processo Seletivo para 
Estágio de Nível Médio no TJRR, conforme Edital nº 003/2016, publicado em 02/09/2016, a comparecer no 
período de 13 a 17/03/2017, das 08 às 18 horas, no fórum da Comarca de Bonfim, situado à Rua Maria 
Deolinda de Franco Megias, s/nº - Centro, para a entrega da documentação exigida pela Portaria nº 
1747/2012, publicada no DJE de 29/12/2012: 
 

BONFIM - VESPERTINO – AMPLA CONCORRÊNCIA 
 

Classif. Nome do Estudante 

6º LINDA CONSUELO DA SILVA MACÊDO 

7º KÉSSIA ALVES ANDRADE DA SILVA 

 
Boa Vista-RR, 10 de março de 2017. 

 
VICTÓRIA CORRÊA FORTES 

Secretária 
 
 

CONVOCAÇÃO Nº 031/2017 - SGP 
 
A Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no VI Processo Seletivo para 
Estágio de Nível Médio no TJRR, conforme Edital nº 003/2016, publicado em 02/09/2016, a comparecer no 
período de 13 a 17/03/2017, das 08 às 18 horas, no fórum da Comarca de Mucajaí, situado à Av. Nossa 
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Senhora de Fátima, s/nº - Centro, para a entrega da documentação exigida pela Portaria nº 1747/2012, 
publicada no DJE de 29/12/2012: 
 

MUCAJAÍ - MATUTINO – AMPLA CONCORRÊNCIA 
 

Classif. Nome do Estudante 

5º GABRIEL OLIVEIRA SILVA 

 
Boa Vista-RR, 10 de março de 2017. 

 
VICTÓRIA CORRÊA FORTES 

Secretária 
 
 

CONVOCAÇÃO Nº 032/2017 - SGP 
 

A Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no VI Processo Seletivo para 
Estágio de Nível Médio no TJRR, conforme Edital nº 003/2016, publicado em 02/09/2016, a comparecer no 
período de 13 a 17/03/2017, das 08 às 18 horas, no fórum da Comarca de Caracaraí, situado na Praça do 
Centro Cívico, s/nº - Centro, para a entrega da documentação exigida pela Portaria nº 1747/2012, publicada 
no DJE de 29/12/2012: 

 
CARACARAÍ – MATUTINO – AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

Classif. Nome do Estudante 

2º WICARO WILSON DE MORAES SOUSA 

 
Boa Vista-RR, 10 de março de 2017. 

 
VICTÓRIA CORRÊA FORTES 

Secretária 
 
 

PORTARIAS DO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 
 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 738, de 04 de maio de 2012, 
 

RESOLVE: 
 

N.º 729 - Designar a servidora MAÍRA MENESES BARRETO, Chefe de Gabinete de Juiz, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico da Comarca de São Luiz do Anauá/ 
Gabinete, no período de 02 a 10.03.2017, em virtude de recesso do titular. 
 

N.º 730 - Designar o servidor THIAGO MARQUES LOPES, Analista Judiciário - Análise de Processos, para 
responder pelo cargo de Diretor de Secretaria do Juizado Especial da Fazenda Pública/ Secretaria, nos 
períodos de 15 a 24.03.2017 e de 27 a 31.03.2017, em virtude de férias e folgas do titular. 
 
N.º 731 - Designar a servidora FRANCINEIA DE SOUSA E SILVA, Função Técnica Especializada, para, 
sem prejuízo de suas atribuições, responder pela Subsecretaria de Compras, no período de 13.03 a 
01.04.2017, em virtude de férias do titular. 
 
N.º 732 - Designar o servidor EDUARDO QUEZADO DO NASCIMENTO ARAÚJO, Analista Judiciário - 
Análise de Processos, para responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Quinta Vara Cível/ Secretaria, 
no período de 08 a 17.03.2017, em virtude de férias da titular. 
 
N.º 733 - Designar o servidor JAFFER MELO RIBAS GALVÃO, Assessor Jurídico, para, sem prejuízo de 
suas atribuições, responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça/ 
Secretaria, no período de 13.03 a 11.04.2017, em virtude de férias do titular. 
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N.º 734 - Conceder ao servidor CARLOS GUTEM DUTRA COSTA, Técnico Judiciário, 30 (trinta) dias de 
férias, referente a 2017, no período de 20 a 29.03.2017 e de 17.07 a 05.08.2017. 
 

N.º 735 - Alterar as férias do servidor DAVID OLIVEIRA SANTOS, Técnico Judiciário, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 05 a 14.07.2017, 19 a 28.06.2017 e de 18 a 
27.07.2017. 
 

N.º 736 - Convalidar a licença por motivo de doença em pessoa da família da servidora DEBORA DA 
SILVA E SILVA, Técnica Judiciária, no dia 07.02.2017. 
 

N.º 737 - Convalidar a licença por motivo de doença em pessoa da família da servidora ETHIANE DE 
SOUZA CHAGAS, Técnica Judiciária, no dia 24.02.2017. 
 

N.º 738 - Convalidar a licença por motivo de doença em pessoa da família do servidor YANO LEAL 
PEREIRA, Chefe de Setor, no período de 12 a 21.02.2017. 
 

N.º 739 - Conceder a licença para tratamento de saúde do servidor MAURO SOUZA GOMES, Técnico 
Judiciário, no período de 07 a 13.03.2017. 
 

N.º 740 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor JEROMAR PAIVA DOS SANTOS, 
Técnico Judiciário, no dia 06.03.2017. 
 
N.º 741 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora LARISSA BRILHANTE CORDEIRO 
BARROS, Técnica Judiciária, no período de 06 a 12.02.2017. 
 
N.º 742 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora LAURINDA NEVES DA SILVA, 
Auxiliar Administrativo, no dia 03.03.2017. 
 
N.º 743 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora PALOMA LIMA DE SOUZA CRUZ, 
Técnica Judiciária, no dia 21.07.2016. 
 
N.º 744 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor ROGÉRIO DE LIMA BENTO, Técnico 
Judiciário, no período de 02 a 03.03.2017. 
 
N.º 745 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora RENATA GUEDES MOZS, Analista 
Judiciária - Psicologia, no período de 17 a 21.02.2017. 
 
N.º 746 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde do servidor AKAUA DA SILVA 
CARVALHO, Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação, no período 13 a 27.02.2017. 
 
N.º 747 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde do servidor JOCEMIR PAIVA DOS 
SANTOS, Técnico Judiciário, no dia 13.02.2017. 
 
N.º 748 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde do servidor MARINELSON 
BARBOSA DA ROCHA, Técnico Judiciário – Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, nos dias 
19.01.2017. 
 
N.º 749 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde do servidor MARINELSON 
BARBOSA DA ROCHA, Técnico Judiciário – Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, no 
período 02 a 03.03.2017. 
 
N.º 750 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde da servidora SUELY SOUSA 
ROSA CAIXETA, Técnica Judiciária, no período 17.02 a 03.03.2017. 
 
N.º 751 - Convalidar a prorrogação de licença por motivo de doença em pessoa da família da servidora 
DEBORA DA SILVA E SILVA, Técnica Judiciária, no dia 14.02.2017. 
 

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

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária 

SICOJURR - 00055999

N
xJ

8e
c+

S
xp

V
N

qP
rT

e9
zM

C
dA

S
t9

w
=

S
eç

ão
 -

 A
co

m
pa

nh
am

en
to

 e
 C

on
tr

ol
e 

de
 P

es
so

al
 / 

D
iv

is
ão

 -
 D

es
en

vo
lv

im
en

to
 e

 C
on

tr
ol

e 
de

 R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 / 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 -

 R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 / 

D
ire

to
ria

 -
 S

ec
re

ta
ria

 G
er

al

Boa Vista, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 038/128



PORTARIA N.º 752, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 
 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 
Considerando o disposto nos arts. 11 e 12, §§ 2º e 3º, da LCE n.º 227/14; 
 
Considerando o disposto no art. 3º, IV, da Portaria/GP n.º 738/12; 
 
Considerando, ainda, a decisão proferida no Processo 0004081-42.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
publicada no DJE n.º 5935, de 13.03.2017, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder progressão funcional aos servidores abaixo relacionados, passando para os respectivos níveis 
dos respectivos cargos, a partir das seguintes datas: 
 

NOME CARGO 
DO 

NÍVEL 
PARA O 
NÍVEL 

APLICAÇÃO 

Deuzivaldo Jose de Barros 
Goes 

Analista Judiciário - Esp.: Pedagogia II III 04/02/2017 

Egilaine Silva de Carvalho Técnico Judiciário III IV 09/03/2017 

George Severo Nogueira Técnico Judiciário III IV 13/03/2017 

Kennia Elen de Oliveira Lima Técnico Judiciário VI VII 16/03/2017 

Luis Claudio de Jesus Silva Oficial de Justiça - em Extinção XIII XIV 29/03/2017 

Mauro Alisson da Silva Oficial de Justiça - em Extinção VII VIII 31/03/2017 

Ruy Lucio Rodrigues da Silva Técnico Judiciário III IV 13/03/2017 

Stoney Fraxe Caetano Técnico Judiciário III IV 07/03/2017 

Tatiana Saldanha de Oliveira Analista Judiciário - Esp.: Psicologia II III 09/03/2017 

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

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária 
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 
Expediente de 10/03/2017 
 

PORTARIA Nº  28, DE 10 DE MARÇO DE 2017. 

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
No 10/2017 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67 c/c 116, todos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e ajuste realizado com a 
empresa E S ODASHIRO ORGANIZAÇÃO E EVENTOS -ME, para fornecimento do serviço de 
hospedagem, nesta capital, com fornecimento de café da manhã e conforme o caso, dependendo de 
solicitação do contratante, almoço e/ou jantar com acompanhamento de bebidas não alcoólicas, para 
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme o procedimento 
Administrativo nº 0005410-26.2016.8.23.8000. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Designar a servidora Felipe Diogo Queiroz de Araújo, matricula 3011628, para exercer a função de 
fiscal de técnico titular do contrato em epígrafe; 

Art. 2º – Designar o servidor France James Galvão, matrícula 3011217, como fiscal técnico substituto, para 
substituir nos impedimentos do titular. 

Publique-se.  

Boa Vista/RR, 10 de março de 2017. 

Bruno Furman  
Secretário de Gestão Administrativa 

 
 

PORTARIA Nº 29, DE 10 DE MARÇO DE 2017. 

 
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
17/2017. 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 67 c/c 116, todos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e ajuste realizado com o Banco 
do Brasil S/A, através do contrato 17/2017, a qual tem como objeto a prestação de serviços financeiros, 
visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Procedimentos Administrativo 
nº 0001224-25.2016.6.23.8000. 

RESOLVE:  

Art. 1º – Designar a servidora Luciana Nascimento dos Reis, matrícula nº 3011268, o servidor José David 
Monteiro Fernandes, matrícula nº 3010086 para exercerem a fiscalização titular do contrato 17/2017, e a 
servidora Marta Barbosa Silva Lopes, matrícula nº 3010125, como fiscal substituto. 

Art. 2º – Designar o servidor Linconl Oliveira da Silva, matrícula nº 3010584, para acompanhar a execução 
da obrigação do Banco do Brasil junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima; 

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

Publique-se.  

Boa Vista/RR, 10 de março de 2017. 

Bruno Furman  
Secretário de Gestão Administrativa 
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EXTRATO DE CONTRATO  

Nº DO CONTRATO:  016/2017     SEI 0000055-98.2017.8.23.8000 

OBJETO:  Fornecimento de águas tratada e a prestação de serv iços de coleta de 
esgotos sanitários pela CAER  nos prédios do Poder Judiciário   

CONTRATADA:  COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA  
CNPJ 05.939.467/0001-15  

COBERTURA 
ORÇAMENTÁRIA:  

Programa de trabalho: 12.101.02.061.0003.2337 - Prestação jurisdicional  
Elemento da despesa: 3.3.90.39.44.00.00.00  

NOTA DE EMPENHO:  360/2017  

VALOR GLOBAL:  R$68.749,08 (sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e oito 
centavos)  

FUNDAMENTAÇÃO:  Lei Federal nº 8666/1993 

PRAZO:  12 (doze) meses 

DATA:  24/02/2017 

Bruno Furman  
Secretário de Gestão Administrativa 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Expediente de 10/03/2017 

 
 

Portaria SIL nº 018, de 10 de março de 2017. 
 

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
nº 17/2017 

 
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67 c/c 116, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o ajuste realizado 
com a empresa Fam da Amazônia Indústria e Comércio de Ar Condicionado Ltda, SEI nº 0000999-
05.2016.6.23.8000 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Designar o servidor,Vilton de Sousa Flor , matrícula nº 3011733, Diretor do Fórum Criminal, para 
exercer a função de fiscal do Contrato em epígrafe. 
 
Art. 2º - Designar o servidor Edvaldo Pedro Queiroz de Azevedo , matrícula n° 3010111, Subsecretário de 
Serviços Gerais, para exercer a função de fiscal substituto, nas ausências e impedimentos do titular 
designado no artigo anterior. 
 
Publique-se e registre-se. 
 
Boa Vista, 10 de março de 2017 

 
Reubens Mariz 

     Secretário de Infraestrutura e Logística 
 

Portaria SIL nº 019, de 10 de março de 2016. 
 
 

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

REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2017 
 
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 67 c/c 116, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o ajuste realizado 
com a empresa DEDETIZADORA LORD EIRELI ME, SEI nº 0002311-16.2016.6.23.8000 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Designar o servidor ELTON PACHECO ROSA, MATRÍCULA Nº 3010172, Técnico Judiciário, 
lotada no Setor de Serviços Terceirizados , para exercer a função de fiscal titular da ata em epígrafe; 
 
Art. 2º - Designar o servidor JULIANO BACARIM, MATRÍCULA Nº 3011721, Assessor Técnico, lotado na 
Secretaria de Infraestrutura e Logística, para exercer a função de fiscal substituto, nas ausências e 
impedimentos do titular. 
 
Publique-se e registre-se. 
 
Boa Vista, 10 de março de 2017. 

 
Reubens Mariz 

     Secretário de Infraestrutura e Logística 
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Portaria nº 020, de 10 de março de 2017 
 

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

EMPENHO Nº 403/2017.  
 
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o disposto no art. 25, caput da Lei nº. 8.666/1993, e ajuste realizado com a Empresa DJ CONSTRUÇÕES 
LTDA,  SEI 0001626-07.2017.8.23.8000 

 

 

RESOLVE: 

Art. 1º – Designar o servidor FERNANDO NÓBREGA MEDEIROS, matrícula nº 3010660, para exercer a 

função de fiscal da nota de empenho em epígrafe; 

Art. 2º – Designar a servidora CAMILA MARIA ALMEIDA DE CARVALHO, matrícula nº 3011435,para 

exercer a função de fiscal substituto da nota de empenho em epígrafe.  

 

Boa Vista/RR, 10 de março de 2017 

 

 

    Reubens Mariz 
     Secretário de Infraestrutura e Logística 

 

SICOJURR - 00055989

pe
4D

nf
B

J1
g4

zR
ln

W
ca

9d
u/

2x
T

w
w

=
D

ep
ar

ta
m

en
to

 -
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

T
U

R
A

 E
 L

O
G

IS
T

IC
A

 / 
D

ire
to

ria
 -

 S
ec

re
ta

ria
 G

er
al

Boa Vista, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 043/128



Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
003136-AM-N: 001

000005-RR-B: 007

000042-RR-N: 003

000077-RR-A: 006, 007

000083-RR-E: 002

000087-RR-B: 007

000128-RR-B: 007

000131-RR-N: 127

000178-RR-B: 126

000210-RR-N: 007

000223-RR-A: 006

000229-RR-B: 126

000243-RR-B: 009

000254-RR-A: 007, 009

000262-RR-N: 001, 002

000289-RR-A: 001, 002

000298-RR-B: 028

000299-RR-N: 008

000321-RR-A: 079

000321-RR-B: 126

000336-RR-B: 126

000365-RR-N: 001, 002

000368-RR-N: 001, 002

000376-RR-E: 025

000399-RR-A: 009

000412-RR-A: 101

000425-RR-N: 003

000481-RR-N: 012

000514-RR-N: 007

000550-RR-N: 012, 045, 101

000557-RR-N: 010

000647-RR-N: 087

000670-RR-N: 126

000692-RR-N: 126

000716-RR-N: 015, 031

000732-RR-N: 126

000799-RR-N: 020

000801-RR-N: 079

000809-RR-N: 014

000839-RR-N: 008, 029

000934-RR-N: 069

000957-RR-N: 001, 002

001048-RR-N: 044

001051-RR-N: 010

001092-RR-N: 014, 079

001095-RR-N: 127

001102-RR-N: 101

001178-RR-N: 025

001191-RR-N: 014, 079

001253-RR-N: 126

001265-RR-N: 014

001270-RR-N: 077

001320-RR-N: 012, 065

001375-RR-N: 127, 128

001450-RR-N: 028

001466-RR-N: 128

001480-RR-N: 007

001545-RR-N: 001, 002

001563-RR-N: 045

115762-SP-N: 001

Publicação de Matérias

3ª Vara Cível
Expediente de 09/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Bruno Fernando Alves Costa

Rodrigo Bezerra Delgado
PROMOTOR(A):

Jeanne Christhine Fonseca Sampaio
Zedequias de Oliveira Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Flávio Dias de Souza Cruz Júnior

Héber Augusto Nakauth dos Santos

Cumprimento de Sentença
001 - 0104642-08.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.104642-2
Autor: Homero Soares Carneiro
Réu: Sulamerica Seguros de Vida e Previdencia S/a
 DESPACHO
Defiro o pedido de desarquivamento e vista.
Intimem o peticionante,
Nada requerido, retornem os autos ao arquivo.
Expedientes necessários.
Boa Vista/RR, 08 de março de 2017.

Raimundo Anastacio Carvalho Dutra Filho
Juiz Substituto
Advogados: Daniel Fábio Jacob Nogueira, Helaine Maise de Moraes
França, Paula Cristiane Araldi, Nelson Ramayana Rodrigues Lopes,
José Gervásio da Cunha, Waldecir Souza Caldas Junior, Andreza Olivio
Silva, Renato Tadeu Rondina Mandaliti

Embargos à Execução
002 - 0134601-87.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.134601-0
Autor: Sul America Seguros de Vida e Previdencia S/a
Réu: Homero Soares Carneiro
 DESPACHO
Defiro o pedido de desarquivamento e vista.
Intimem o peticionante,
Nada requerido, retornem os autos ao arquivo.
Expedientes necessários.
Boa Vista/RR, 08 de março de 2017.

Raimundo Anastacio Carvalho Dutra Filho
Juiz Substituto
Advogados: Winston Regis Valois Júnior, Helaine Maise de Moraes
França, Paula Cristiane Araldi, Nelson Ramayana Rodrigues Lopes,
José Gervásio da Cunha, Waldecir Souza Caldas Junior, Andreza Olivio
Silva

2ª Vara de Família
Expediente de 09/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Paulo Cézar Dias Menezes

PROMOTOR(A):
Ademar Loiola Mota
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ESCRIVÃO(Ã):
Maria das Graças Barroso de Souza

Habilitação
003 - 0004780-49.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.004780-3
Autor: Oziel de Souza Araujo
Réu: Jorge Felintro Rodrigues

Despacho: Diga a inventariante sobre a certidão supra, assim como para
requerer o que for de direito. Prazo: 10 (dez) dias. BV., 09/03/2017.
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES. Juiz Titular de Direito da 2ª Vara de
Família
Advogados: Suely Almeida, Juliano Souza Pelegrini

1ª Vara do Júri
Expediente de 09/03/2017

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
004 - 0197473-70.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.197473-4
Réu: Pedro Félix dos Santos
 Aguarde-se o decurso do prazo de suspensão.
Renove-se, eventualmente, as consultas dos programas de dados.
Em: 09/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000267-43.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.000267-1
Réu: Ednilton Costa da Cunha
 Tratam os autos de ação penal pública incondicionada movida em
desfavor de Ednilton Costa Cunha, pela suposta prática delituosa de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa
do ofendido Luiz Carlos Lima de Oliveira, na forma tentada, pelos fatos
ocorridos no dia 29 de março de 2009.
Narra a peça acusatória que: "Consta do incluso inquérito policial n.º
055/2010 - Delegacia Geral de Homicídios, que no dia 29 de março de
2009, por volta das 02h00min, no interior do estabelecimento
denominado "Bar da Naiara", situado no endereço avenida Princesa
Isabel, bairro Liberdade, nesta comarca e capital, o denunciado acima
qualificado, movido pelo animus necandi, utilizando-se de uma arma
branca, agrediu a vítima Luiz Carlos Lima de Oliveira, causando-lhe
lesões corporais, não ocasionando sua morte por circunstâncias alheias
à sua vontade.".
Inquérito Policial, em anexo, contendo 103 folhas.
A defesa preliminar foi apresentada pela DPE, conforme petição juntada
as folhas 17.
Durante a instrução criminal foram inquiridas a informante FRANCISCA
LIMA DA CRUZ (mãe da Vítima - fls. 69) e as testemunhas: WALBER
NASCIMENTO CARVALHO (fls. 35), LUZINETE SOUZA FREITAS (fls.
50) e OSVALDO SARAIVA SILVA FILHO (fls. 51). Ao final, foi realizado
o interrogatório do Réu (fls. 88).
Todos os depoimentos foram gravados no sistema de áudio e vídeo,
cuja mídia se encontra acostada a contracapa do processo.
O Ministério Público apresentou alegações finais sustentando a
materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado pelo recurso
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, na forma
tentada (fls. 91/96).
A Defesa, patrocinada pela DPE, suscitou a desclassificação do crime,
dada a ausência do dolo específico e, em pedido alternativo, o
afastamento das qualificadoras - fls. 97/107.
É o relatório.
A sentença de pronúncia representa apenas juízo de prelibação,
encerrando a primeira fase do Júri, o chamado jus accusationis, ou
seeja, o juízo de admissibilidade da acusação de possível cometimento
de crime doloso contra a vida.
Nesta etapa não cabe análise acurada das provas colhidas na instrução
criminal, exige-se apenas a comprovação da materialidade e indícios
suficientes da autoria do crime, cabendo ao corpo de jurados o exame

das mesmas, decidindo de acordo com a convicção e maioria dos votos
dos integrantes do conselho de sentença, conforme preceitua o artigo
413 do CPP.
Muito embora seja defeso ao magistrado singular adentrar na análise
profunda das provas carreadas nos autos de um processo pertinente ao
Tribunal do Júri, é da competência daquele somente levar ao julgamento
popular os processos eminentemente eivados do animus necandi do
agente.
Nesse sentido vale destacar o ensinamento da doutrina especializada, in
verbis:
"O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia ou
queixa for recebida como delito doloso contra a vida, em caso de
cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles
previstos no art. 74,§1º, do Código de Processo Penal (homicídio doloso,
simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio;
infanticídio ou aborto).".
Durante a instrução foram inquiridas apenas três testemunhas e a
genitora da Vítima.
O depoimento do senhor WALBER NASCIMENTO CARVALHO registra
que os dois envolvidos estavam sob forte efeito da ingestão de bebida
alcoólica, sendo que a Vít ima estava naquela noite com o
comportamento muito alterado, "procurando confusão". Narra que
presenciou o Acusado agredir a Vítima (sem saber precisar o número de
facadas) e logo depois jogar a arma no chão. Descreve que após a
agredir a Vítima, o Réu "se tremia todo".
A Vítima somente prestou depoimento na fase inquisitorial, pois foi
assassinada no dia 06 de julho de 2011. Não se tem nos autos análise
pericial das lesões sofridas e de sua gravidade.
O Réu negou a intenção homicida. Afirmando que foi agredido
fisicamente pela Vítima no dia do evento e no anterior, pois o falecido
era muito violento.
O conjunto probatório formado na instrução criminal se apresenta
extremamente frágil para se perceber a presença do animus necandi na
ação do agente e levar aos Jurados a apresentação deste caso.
Neste sentido vale colacionar o entendimento da jurisprudência pátria, in
verbis:
"PROCESSO PENAL - EMBARGOS INFRINGENTES - HOMICÍDIO
TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES - DOLO - MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - EMBARGOS
REJEITADOS. EMBARGOS INFRINGENTES - TENTATIVA DE
HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS DE
NATUREZA GRAVE E LEVE - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
Não sendo possível afirmar que a conduta dos embargantes estivesse
eivada de animus necandi, elemento subjetivo essencial à configuração
do delito de homicídio, imperiosa é a desclassificação do crime de
tentativa de homicídio descrito na denúncia para os delitos de lesão
corporal de natureza grave em relação a uma das vítimas e leve em
relação a outra.
(Embargos Infringentes nº 1.0024.05.901608-9/002(1), 5ª Câmara
Criminal do TJMG, Rel. Alexandre Victor de Carvalho, Rel. p/ Acórdão
Hélcio Valentim. j. 07.07.2009, maioria, Publ. 20.07.2009).".
Do exposto, DESCLASSIFICO o crime de homicídio qualificado, na
forma tentada, para um dos pertinentes à competência das Varas
Criminais, nos termos do artigo 415 do CPP.
O Réu está preso em virtude de outros processos e assim deve
permanecer.
Ciência desta decisão ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
Com o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao
Cartório Distribuidor, com as devidas baixas no sistema.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Boa Vista, 09 de março de 2017.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Titular da 1ª Vara do Júri
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0010631-69.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.010631-0
Réu: Jaime Alves Figueira
 Apresente à Defesa, no prazo de 48h, a qualificação completa e o
endereço da testemunha "Francisco de tal", sob pena de impossibilidade
do seu depoimento no plenário do Júri.
Em: 09/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogados: Roberto Guedes Amorim, Mamede Abrão Netto

1ª Vara do Júri
Expediente de 10/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Lana Leitão Martins
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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
007 - 0160812-29.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.160812-8
Réu: Sidney Silva dos Santos e outros.
 Tendo por base a Portaria no 154, do dia 27 de Janeiro de 2017, que
designou

juízes para, em regime de esforço concentrado, analisar as prisões
decretadas pelos

Juízos Criminais da Comarca de Boa Vista, passo a analisar os
presentes autos.

O Ministério Público ofertou denúncia em face dos acusados pela prática
do

crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV e art. 288, Código
Penal.

A análise dos autos, verifica-se que permanecem recolhidos apenas os
denunciados

Elivandro Batista Ferreira e Edailson Candido Figueira, conforme
certidão inserta à fl. 4.255.

Constata-se, ainda, que o presente feito se caracteriza como complexo
em

virtude da grande quantidade de denunciados e diversas diligências
necessárias para a

instrução processual, sendo necessário em diversas ocasiões o
desmembramento do

feito a fim de viabilizar o julgamento.

Com relação ao denunciado Elivandro, denota-se que este encontra-se
recolhido

no presídio federal de Mato Grosso, o que inviabilizou sua presença na
sessão do

plenário do júri (fl. 4.078).

No atinente ao acusado Edaílson Candido Figueira, consta às fls. 4.194
recente

decisão deste Juízo em que foi indeferido pedido de liberdade provisória
em razão do

risco à ordem pública.

É o relato. Decido.

Do contexto permite-se concluir que procedimento tramita com
regularidade e

não há vícios ou imprecisões que possam inquiná-lo em nulidade de
ordem material ou

processual.

De outro vértice, não há falar em excesso de prazo que ensejaria
relaxamento de

prisão, posto que segundo pacífico entendimento doutrinário e
jurisprudencial a

configuração de excesso não decorre da simples soma aritmética de
prazos legais. A

questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade.

Na situação em exame, a primeira fase do procedimento do Júri já foi

encerrada

e os acusados foram pronunciados, estando o feito no aguardo de
designação de pauta

para julgamento em plenáário, a qual não foi realizada em virtude da não
localização do

acusado Edailson Candido e da impossibilidade de recambiar o
denunciado Elivandro

Batista para esta Comarca em virtude de sua alta periculoridade (fl.
4.217).

Assim, diante da complexidade do feito e das peculiaridades do caso
concreto,

não se afigura situação a revelar prolongamento injustificado da ação
penal.

Ademais, não vislumbro o cabimento de concessão de medida cautelar
diversa

da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. A medida
cautelar

segregadora se afigura adequada ao caso dos autos, em vista da
gravidade do crime,

das circunstâncias do fato e das condições pessoais dos acusados
(CPP, art. 282, inc.

II).

Diante do exposto, ante a inexistência de alteração da situação fática e
não

havendo ilegalidade no recolhimento dos acusados Elivandro Batista
Ferreira e Edailson

Candido Figueira, não há que se falar em relaxamento da prisão.

Feita a análise da legalidade da prisão, devolvo os autos ao cartório para
a providências

pertinentes.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

CLEBER GONÇALVES FILHO

Juiz Substituto
Advogados: Alci da Rocha, Roberto Guedes Amorim, Maria Emília Brito
Silva Leite, José Demontiê Soares Leite, Mauro Silva de Castro, Elias
Bezerra da Silva, Frederico Silva Leite, Igor Menezes Cavalcante Gomes

008 - 0002737-76.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.002737-7
Réu: Natália Gomes de Oliveira
 Nomeio como defensor da Ré, o ilustre Defensor Público, Dr. Roceliton
Vito Joca.
Comunique-se a DPE informando da nomeação do Defensor.
Forneça-se cópia dos autos.
Em: 10/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogados: Marco Antônio da Silva Pinheiro, Guilherme Augusto
Machado Evelim Coelho

009 - 0018941-64.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.018941-5
Réu: Elichardsson Lima Alves e outros.
 Tendo por base a Portaria no 154, do dia 27 de Janeiro de 2017, que
designou

juízes para, em regime de esforço concentrado, analisar as prisões
decretadas pelos

Juízos Criminais da Comarca de Boa Vista, passo a analisar os
presentes autos.

O Ministério Público ofertou denúncia em face dos acusados pela prática
do
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crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 06/07/15.

Os acusados apresentaram resposta à acusação na data de 03/08/15 e
24/08/15.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo, ao final,
interrogado os

acusados (fls. 292/293).

Após alegações finais da acusação e defesa, foi prolatada sentença de

pronunciamento dos acusados (data de 21/06/16). No mesmo ato foi
mantida a prisão do

denunciado Starley.

Após apresentação do rol de testemunhas para o plenário do júri, foi
determinada

a inclusão do feito em pauta.

É o relato. Decido.

Do contexto permite-se concluir que procedimento tramita com
regularidade e

não há vícios ou imprecisões que possam inquiná-lo em nulidade de
ordem material ou

processual.

De outro vértice, não há falar em excesso de prazo que ensejaria
relaxamento de

prisão, posto que segundo pacífico entendimento doutrinário e
jurisprudencial a

configuração de excesso não decorre da simples soma aritmética de
prazos legais. A

questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade.

Na situação em exame, a primeira fase do procedimento do Júri já foi
encerrada

e os acusados foram pronunciados, estando o feito no aguardo de
designação de pauta

para julgamento em plenário. Assim, não se afigura no caso concreto
situação a revelar

prolongamento injustificado da ação penal.

Ademais, não vislumbro o cabimento de concessão de medida cautelar
diversa

da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. A medida
cautelar

segregadora se afigura adequada ao caso dos autos, em vista da
ggravidade do crime,

das circunstâncias do fato e das condições pessoais do acusado (CPP,
art. 282, inc. II).

Diante do exposto, ante a inexistência de alteração da situação fática e
não

havendo ilegalidade no recolhimento do acusado Starley Vieira da Silva,
mantenho a

prisão decretada.

Cumpra-se a decisão inserta às fls. 447/449, com a inclusão do feito em
pauta.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

CLEBER GONÇALVES FILHO

Juiz Substituto
Advogados: José Nestor Marcelino, Elias Bezerra da Silva, Roberio
Nunes dos Anjos

1ª Vara Militar
Expediente de 09/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Lana Leitão Martins

PROMOTOR(A):
Carlos Paixão de Oliveira

Ricardo Fontanella
ESCRIVÃO(Ã):

Aline Moreira Trindade

Ação Penal
010 - 0017420-84.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.017420-1
Indiciado: D.J.F.C. e outros.
 Proceda-se a substituição do CEL AMARO JR.
Em: 09/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogados: Luiz Geraldo Távora Araújo, Enrico Dias Ko Freitag

Inquérito Policial
011 - 0215935-41.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.215935-8
Indiciado: M.N.F.N. e outros.
 Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado com o fito de apurar os
fatos e as condutas de Policiais Militares: SD PM QPPM FRANCISCO
DOS SANTOS, SD PM AURENI FIAZ DE ARAÚJO, CB QPPM
HILDEGARDO FREITAS DA SILVA, CB QPCBM MANOEL NAZÁRIO
FERREIRA NETO E SD QPCBM ORLANDO VAGNO DE JESUS
SANTOS como incursos nos crimes previstos nos artigos 149, III e IV,
152, 154 e 155 c/c artigos 53 e 79 todos do CPM, os SD CPCBM
RICHARLEY DA SILVA CARNEIRO, SD QPPM ROGÉRIO DOS REIS
LIMA, SD QPPM WILLIAM PASCOAL DA SILVA MEDEIROS, SD QPPM
WEIDER ROBERTO ALVES LOPES, SD QPPM CARLOS ALBERTO
ALVES DE LIMA, SD QPPM EMERSON RILLER PERES PIMENTEL,
SD QPPM AURÉLIO DE FIGUEIREDO E CARVALHO, SD QPPM
DOMINGOS MORAES DA SILVA, SD QPPM JUNOT SILVA DE BRITO,
SD QPPM QUÉSIA BARREIRO MENDONÇA NAZÁRIO, SD QPPM
ROGÉRIO RODRIGUES DE MELO, SD QPPM REGINALDO LÚCIO
MESQUITA CHAGAS, SD QPPM ANTÔNIO SOUZA VELOSO, SD
QPPM DIEGO MARTINS CORREIA E 3º SGT QPPM MAZZONEY DOS
ANJOS MELO como incursos no artigo 149, III e IV do CPM, o SD
QPPM NELSON VIEIRA BARROS e SD QPPM RONNIELE DAS
NEVES MELO pela prática dos delitos tipificados nos artigos 149, III e IV
e 157, caput c/c artigos 53 e 79, todos do CPM e o SD PM FRANCISCO
DOS SANTOS SAMPAIO como incurso nos artigos 240, caput e 259,
parágrafo único do CPM, durante a invasão e ocupação do Quartel do
Comando de Policiamento da Capital e da Central de operações da
Polícia Militar de Roraima.

		Durante as investigações foram ouvidos os Policiais Militares indiciados
e demais testemunhas dos autos.

		O relatório final do Inquérito Policial Militar está anexado às fls. 844/918.

		Às fls. 943/944, o ilustre Promotor de Justiça requereu o arquivamento
dos autos, fundamentado na Lei nº 12.191 de 13 de janeiro de 2010.

		Às fls. 951, este Juízo postergou a análise do pedido de arquivamento
até que fosse julgada a liminar da ADI 4377, decisão mantida às fls.
1171.

		Às fls. 962, consta a cópia da promulgação da Lei 13.293 de junho de
2016.

			É o que interessa aos autos.

		Sabe-se que a anistia é causa de extinção da punibilidade, pois o Poder
Público torna determinados fatos impuníveis, dessa forma, o objetivo
deste instituto é esquecimento dos fatos criminosos que o Poder Público
entendeu por bem não punir. Segundo Guilherme de Souza Nucci em
sua obra denominada Código Penal Militar Comentado: "Anistia é a
declaração pelo Poder Público de que determinados fatos se tornam
impuníveis por motivo de utilidade social. O instituto da anistia volta-se a
fatos, e não a pessoas. (...) Pode ocorrer antes da condenação definitiva
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anistia própria ou após o trânsito em julgado da condenação anistia
imprópria".

		A Anistia possui previsão legal no próprio Código Penal Militar, conforme
seu artigo 123, inciso II, primeira parte Extingue-se a punibilidade: Pela
morte do agente; Pela anistia ou indulto; (...).

		Através da Lei 12.848 de 02 de agosto de 2013, responsável pela
alteração da Lei 12.505/11, foi concedida anistia aos policiais e
bombeiros militares do Estado de Roraima, dentre outros, que
participaram de movimentos reivindicatórios no ano 2012 relativos aos
crimes definidos no Código Penal Militar, assim os artigos 1º da Lei
12.505 e  art igo 1º da Lei nº 13.293, passaram a vigorar,
respectivamente, com as seguintes redações: "Concede anistia aos
policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, de Goiás, do
Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio de Janeiro, de
Rondônia, de Sergipe, da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de
Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina e
do Tocantins e do Distrito Federal punidos por participar de movimentos
reivindicatórios." artigo 1º "É concedida anistia aos policiais e bombeiros
militares que participaram de movimentos reivindicatórios por melhorias
de vencimentos e condições de trabalho ocorridos: I - entre o dia 1ode
janeiro de 1997 e a publicação desta Lei nos Estados de Alagoas, de
Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio de
Janeiro, de Rondônia e de Sergipe; II - entre a data de publicação da Lei
no12.191, de 13 de janeiro de 2010, e a data de publicação desta Lei
nos Estados da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de Pernambuco, do
Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina e do Tocantins e
do Distrito Federal."(NR) Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

		Dessa forma, está evidenciado que a previsão legal contida na Lei
12.848/13 alcança as condutas atribuídas aos denunciados no presente
Inquérito Policial Militar, não havendo sentido algum em prosseguir
numa instrução criminal, razão pela qual determino o ARQUIVAMENTO
do presente feito.

                   Ciência desta decisão ao Ministério Público e ao Comando
da Polícia Militar.

                   Baixas de estilo.

                   Boa Vista, 09 de março de 2017.

LANA LEITÃO MARTINS
Juíza de Direito
Titular pela 1ª Vara Militar
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
012 - 0017573-25.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.017573-3
Réu: T.X.C.
 Defiro o pedido de fls. 386.
Em: 09/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogados: Paulo Luis de Moura Holanda, Deusdedith Ferreira Araújo,
Samuel Almeida Costa

1ª Vara Militar
Expediente de 10/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Lana Leitão Martins

PROMOTOR(A):
Carlos Paixão de Oliveira

Ricardo Fontanella
ESCRIVÃO(Ã):

Aline Moreira Trindade

Ação Penal
013 - 0005456-94.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.005456-9
Réu: Sander da Silva Bahia
 Ao MP, para ciência do retorno dos autos.
Em: 10/03/17.
Lana Leitão Martins

Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0017913-27.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017913-2
Réu: Jeferson Barreto Lima e outros.
 Ao MP, para ciência do retorno dos autos.
Em: 10/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogados: William Souza da Silva, Raimundo de Albuquerque Gomes,
Rubens da Mata Lustosa Junior, Tania Maria dos Santos Sousa

Vara Entorp e Organi
Expediente de 10/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Daniela Schirato Collesi Minholi

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Carlos Alberto Melotto
José Rocha Neto

Marco Antonio Bordin de Azeredo
ESCRIVÃO(Ã):

Wendlaine Berto Raposo

Proced. Esp. Lei Antitox.
015 - 0016291-15.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.016291-1
Réu: Sergio Lima Silva
 DESPACHO

Acolho a manifestação do Ministério Público constante à fl. 293.

Cumpra-se.

Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.

DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI
JUÍZA DE DIREITO
Advogado(a): Jose Vanderi Maia

2ª Vara Criminal
Expediente de 09/03/2017

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
016 - 0008609-67.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008609-5
Réu: Hadailson Gabriel de Almeida Silva
 Desse modo, considerando-se a iminência da realização da referida
audiência, reserva-se ao Magistrado que a presidir o momento oportuno
para apreciar o eventual pedido de relaxamento da prisão cautelar. Ante
o exposto, aguarde-se a data da realização da audiência de instrução e
julgamento para ser apreciado eventual pedido de relaxamento de prisão
caute lar .  Boa V is ta / ,  22 de fevere i ro  de 2017.  RAFAEL
VASCONCELLOS DE ARAÚJO PEREIRA - Juiz de Direito Substituto.
Nenhum advogado cadastrado.

017 - 0010189-35.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010189-4
Réu: Euliangel Gabriel Pereira Poleo
 Ressalto ainda que não vislumbro cabível qualquer das nedidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A medida
cautelar segregadora se afigura mais adequada ao caso dos autos, em
vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condiçoes
pessoais do acusado (CPP, art. 282, inc. II). Sendo assim, é de se
manter a prisão preventiva outrora decretada (CPP, art.282, § 6º). Ante o
exposto, determino o prosseguimento do feito. Boa Vista/RR, 24 de
fevereiro de 2017. MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA - Juiz de Direito
Substituto.
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Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0011829-73.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011829-4
Réu: Uanderson Macario
 ... Ressalto ainda que não vislumbro cabível qualquer das medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A medida
cautelar segregadora se afigura mais adequada ao caso dos autos, em
vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condiçoes
pessoais do acusado (CPP, art. 282, inc. II). Sendo assim, é de se
manter a prisão preventiva outrora decretada (CPP, art.282, § 6º). Ante o
exposto, determino o prosseguimento do feito. Boa Vista/RR, 24 de
fevereiro de 2017. MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA - Juiz de Direito
Substituto.
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0014347-36.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014347-4
Réu: Francisco Ribeiro Moura
 Autos Nº: 001016014347-4

Autor do Fato: FRANCISCO RIBEIRO MOURA, RG: 105.339 SSP/RR,
nascido em 12/05/1966, filho de ANTONIO PEREIRA MOURA e MARIA
RIBEIRO MOURA, endereço: Rua Psicultura, n° 414, Bairro Psicultura 
nesta cidade. Tel: 95 99172-8555.

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Iniciados os trabalhos, às 10h20min, presentes Dr. ESDRAS SILVA
PINTO, MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Criminal Residual, a
Promotora de Justiça Drª. CLÁUDIA PARENTE e o Defensor Publico Dr.
ANTONIO AVELINO, representando o autor do fato, sobre os Termos da
Suspensão Condicional do Processo oferecida em audiência pelo Douto
Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período o
autor do fato: Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo
superior a 30 (trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
Deverá manter o endereço atualizado.
Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA DE
EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no primeiro piso do Fórum
Criminal) para informar e justificar suas atividades, sem que para tanto
seja intimado novamente.

A proposta foi aceita pelo autor. Em seguida, a MM. Juiz passou a
DECIDIR: Considerando que  o acusado preenche os requisitos do
artigo 89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO
O CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.

Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando da MM. Juiz de Direito, eu Camilla
Ferreira encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0014349-06.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014349-0
Réu: Ari Romero Faria
 Autor do Fato: ARI ROMERO FARIA, RG: 231803 SSP/RR, nascido em
06/04/1983, filho de RAIEL ALVES FARIA e ESTEFANEA ROMERO
FARIA, endereço: Rua Izídio Galdino da Silva, n° 930, Bairro Sílvio
Botelho  nesta cidade. Tel: 95 99146-0020.

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Iniciados os trabalhos, às 09h30min, presentes Dr. ESDRAS SILVA
PINTO, MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Criminal Residual, a
Promotora de Justiça Drª. CLÁUDIA PARENTE e a Drª. ANA CLECIA
RIBEIRO ARAUJO SOUZA OAB/RR nº 799, representando o autor do
fato, sobre os Termos da Suspensão Condicional do Processo oferecida
em audiência pelo Douto Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período o
autor do fato: Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo
superior a 30 (trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
Deverá manter o endereço atualizado.
Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA DE

EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no primeiro piso do Fórum
Criminal) para informar e justificar suas atividades, sem que para tanto
seja intimado novamente.

A proposta foi aceita pelo autor. Em seguida, a MM. Juiz passou a
DECIDIR: Considerando que o acusado preenche os requisitos do artigo
89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO O
CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.

Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando da MM. Juiz de Direito, eu Camilla
Ferreira encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.
Advogado(a): Ana Clecia Ribeiro Araújo Souza

021 - 0016333-25.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016333-2
Réu: Felipe Farias da Silva
 Autos Nº:  001016016333-2

Autor do Fato: FELIPE FARIAS DA SILVA, RG: 3910423 SSP/RR,
nascido em 10/12/1994, filho de ALBERTINA PEREIRA FARIAS e
DEUSELES RIBEIRO DA SILVA, endereço: Rua   N-15, n° 3301, Bairro
Senador Hélio Campos  nesta cidade. Tel: 95 99125-3075.

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Iniciados os trabalhos, às 09h50min, presentes Dr. ESDRAS SILVA
PINTO, MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Criminal Residual, a
Promotora de Justiça Drª. CLÁUDIA PARENTE e o DR. JOHON
EMERSOM DE SOUZA CAMILO OAB/RR 1376, representando o  autor
do fato, sobre os Termos da Suspensão Condicional do Processo
oferecida em audiência pelo Douto Órgão Ministerial, nos termos a
seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período o
autor do fato: Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo
superior a 30 (trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
Deverá manter o endereço atualizado.
Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA DE
EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no primeiro piso do Fórum
Criminal) para informar e justificar suas atividades, sem que para tanto
seja intimado novamente.

A proposta foi aceita pelo autor. Em seguida, a MM. Juiz passou a
DECIDIR: Considerando que  o acusado preenche os requisitos do
artigo 89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO
O CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.

Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando da MM. Juiz de Direito, eu Camilla
Ferreira encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

022 - 0017440-07.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017440-4
Réu: Antonio Luis Queiroz dos Santos e outros.
 1)	Presente o MM. Juiz de Direito Dr. ESDRAS SILVA PINTO, a
Promotora de Justiça Drª CLÁUDIA PARENTE e o Defensor Público Dr.
ANTONIO AVELINO.
 2)	Presente o réu ANTONIO LUIS QUEIROZ DOS SANTOS o qual foi
interrogado.
 3)	Presente a testemunha DANIEL GENTIL DE GOES a qual foi ouvida.
 4)	Ausente a testemunha HUGO ROGÉRIO VILANOVA DE SOUSA
embora devidamente requisitado conforme fls. 53.
 5)	As partes desistem da oitiva da testemunha HUGO ROGÉRIO
VILANOVA DE SOUSA e consta que a vítima já faleceu, conforme
certidão de fls. 65.
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 6)	A Defesa requer a revogação da prisão preventiva do acusado, tendo
em vista em caso de condenação cumprirá a pena em regime mais
brando do que a segregação atual que se encontra, além do que foi
espancado dentro da PAMC tendo ficado trinta e quatro dias
hospitalizado conforme doc. que pede a juntada, além de informar nesta
assentada que caso volte àquele estabelecimento prisional, certamente
será morto, tendo em vista que há determinação de facções lá existentes
proibindo a saída de qualquer preso daquele estabelecimento para as
audiências; Ademais, requer a juntada de declaração da Fazenda da
Esperança que informa da vaga pré reservada naquela comunidade
terapêutica de recuperação para dependentes químicos em favor do
acusado; Por f im, forte nos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e eficiência judicial requer a revogação da prisão, pois
eventual condenação cumprirá a pena em regime mais brando.
 7)	O MPE se manifesta favoravelmente ao pedido de revogação da
prisão preventiva condicionando a entrega de relatório mensal da
instituição Fazenda da Esperança.
 8)	Esteve presente nesta audiência os acadêmicos ICARO TOSHIKI
UESUGI ROCHA, ANA EMÍLIA SILVA COSTA, ANA MARCELLE DE
SOUZA SILVA  e LARISSA LOHANE DA SILVA ALMEIDA.
 9)	Pelo MM. Juiz foi dito: "I- Oficie-se ao Diretor da DESIPE para
esclarecer a ausência da testemunha HUGO ROGÉRIO VILANOVA DE
SOUSA; II- Requisite-se a Polícia Civil a remessa do Laudo Periciall
realizado no veículo;  III- Diante das circunstâncias concretas
envolvendo a segurança do réu ANTONIO LUIZ QUEIROZ DOS
SANTOS notadamente diante do compromisso firmado em se internar
em instituição especializada de tratamento contra as drogas bem como
em razão de se tratar de tentativa de furto, que, em caso de
condenação, importará em cumprimento inicial mais brando que a
preventiva, tenho que não subsistem os motivos ensejadores da prisão
preventiva. Por isso, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTONIO
LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS, sendo a presente dotada de FORÇA DE
ALVARÁ DE SOLTURA. Deve o sr. Antônio ser imediatamente posto em
liberdade se não houver por outro motivo custodiado; IV- Após a juntada
do Laudo Pericial, dê-se vista ao MPE.

	DOU FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA A PRESENTE DECISÃO.

	Boa Vista, RR,08 de março de 2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
023 - 0016318-56.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016318-3
Réu: Tarllysson Avelino Saraiva

Decisão: ...Portanto, também não vislumbro cabível qualquer das
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A medida cautelar segregadora se afigura mais adequada ao caso dos
autos, em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das
condiçoes  pessoais do acusado (CPP, art. 282, inc. II). Sendo assim, é
de se manter a prisão preventiva outrora decretada (CPP, art.282, § 6º).
Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito. Boa Vista/RR, 24
de fevereiro de 2017. RAFAEL VASCONCELLOS DE ARAÚJO
PEREIRA - Juiz de Direito Substituto.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
024 - 0019301-96.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.019301-1
Réu: Micheli de Souza
 Autos Nº:001014019301-1

Autor do Fato: MICHELE DE SOUZA, RG: 414447-3 SSP/RR, nascido
em 30/01/1996, filha de SONIA DE SOUZA, endereço: Rua Calebi, n°
614, Bairro Canaã  nesta cidade. Tel: 95 99139-6261.

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Iniciados os trabalhos, às 09h20min, presentes Dr. ESDRAS SILVA
PINTO, MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Criminal Residual, a
Promotora de Justiça Drª. CLÁUDIA PARENTE e o Defensor Público Dr.
ANTONIO AVELINO, representando a autora do fato, sobre os Termos
da Suspensão Condicional do Processo oferecida em audiência pelo
Douto Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período o
autor do fato: Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo
superior a 30 (trinta) dias, sem comunicar ao juízo.

Deverá manter o endereço atualizado.
Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA DE
EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no primeiro piso do Fórum
Criminal) para informar e justificar suas atividades, sem que para tanto
seja intimado novamente.

A proposta foi aceita pela autora. Em seguida, a MM. Juiz passou a
DECIDIR: Considerando que a acusada preenche os requisitos do artigo
89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO O
CURSO DO PROCESSO, submetendo a acusada a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica a acusada
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.

Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando da MM. Juiz de Direito, eu Camilla
Ferreira encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

025 - 0003278-07.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003278-4
Réu: Criança/adolescente
 Autos Nº:001016003278-4

Autor do Fato: SANDRO RAMOS FILHO, RG: 4077725 SSP/RR,
nascido em 09/06/1993, filho de SANDRO TADEU ZUCHETTO RAMOS
e SOLENI DO CANTO, endereço: Rua José Aleixo, n° 508, Bairro Buritis
nesta cidade. Tel: 95 99166-9062.

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Iniciados os trabalhos, às 09h40min, presentes Dr. ESDRAS SILVA
PINTO, MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Criminal Residual, a
Promotora de Justiça Drª. CLÁUDIA PARENTE e a Drª MILEIDE LIMA
SOBRAL OAB/RR Nº 1178, representando o autor do fato, sobre os
Termos da Suspensão Condicional do Processo oferecida em audiência
pelo Douto Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período o
autor do fato: Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo
superior a 30 (trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
Deverá manter o endereço atualizado.
Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA DE
EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no primeiro piso do Fórum
Criminal) para informar e justificar suas atividades, sem que para tanto
seja intimado novamente.

A proposta foi aceita pelo autor. Em seguida, a MM. Juiz passou a
DECIDIR: Considerando que o acusado preenche os requisitos do artigo
89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO O
CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.

Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando da MM. Juiz de Direito, eu Camilla
Ferreira encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Advogados: Diana Lima Sobral, Mileide Lima Sobral

Inquérito Policial
026 - 0013380-25.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.013380-8
Indiciado: D.A.O.S.
 Autos Nº: 001015013380-8

Autor do Fato: DERIVALDO ANTONIO OLIVEIRA SANTOS, RG:
2531022 SSP/PA, nascido em 03/01/1976, filho de ALBERTINA
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PEREIRA FARIAS e DEUSELES RIBEIRO DA SILVA, endereço: Rua
Colibri, n° 189, Bairro São Bento  nesta cidade. Tel: 95 99131-7049.

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
Iniciados os trabalhos, às 10h00min, presentes Dr. ESDRAS SILVA
PINTO, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Residual, a Promotora
de Justiça Drª. CLÁUDIA PARENTE e o  Defensor Publico DR.
ANTONIO AVELINO, representando o autor do fato, sobre os Termos da
Suspensão Condicional do Processo oferecida em audiência pelo Douto
Órgão Ministerial, nos termos a seguir.

O processo ficará suspenso por 02 (dois) anos e, dentro deste período o
autor do fato: Não poderá se ausentar do distrito da culpa por prazo
superior a 30 (trinta) dias, sem comunicar ao juízo.
Deverá manter o endereço atualizado.
Deverá comparecer pessoalmente e bimestralmente perante a VARA DE
EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (localizada no primeiro piso do Fórum
Criminal) para informar e justificar suas atividades, sem que para tanto
seja intimado novamente.

A proposta foi aceita pelo autor. Em seguida, a MM. Juiz passou a
DECIDIR: Considerando que  o acusado preenche os requisitos do
artigo 89 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a proposta acima e SUSPENDO
O CURSO DO PROCESSO, submetendo o acusado a um período de
prova de dois anos, nas condições acima verificadas. Fica o acusado
ciente do disposto nos § 3º e 4º do Art. 89 da lei 9.099/95. Saem as
partes intimadas, tendo renunciado ao prazo recursal.

Encaminhem-se os documentos necessários à VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS.
Nada mais havendo, e a mando da MM. Juiz de Direito, eu Camilla
Ferreira encerro a presente ata.

Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
027 - 0017568-27.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017568-2
Réu: Yan Emanoel da Silva Novais e outros.
 Portanto, também não vislumbro cabível qualquer das medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A medida
cautelar segregadora se afigura mais adequada ao caso dos autos, em
vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condiçoes
pessoais do acusado (CPP, art. 282, inc. II). Sendo assim, é de se
manter a prisão preventiva outrora decretada (CPP, art.282, § 6º). Ante o
exposto, determino o prosseguimento do feito. Boa Vista/RR, 24 de
fevereiro de 2017. RAFAEL VASCONCELLOS DE ARAÚJO PEREIRA -
Juiz de Direito Substituto.
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Vara Criminal
Expediente de 10/03/2017

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
028 - 0016505-64.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016505-5
Réu: Fernando Rodrigues Fernandes
 1. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de revogação de
prisão preventiva foi devidamente analisado pelo esforço concentrado,
conforme fls. 156/157;
2. Portanto, cumpra-se na íntegra com o determinado na fl 127, devendo
ser juntado o registro de antecedentes criminais do acusado;
3. Defiro o pedido pleiteado pelo Advogado de Defesa na fl. 153;
4. Assim, solicite-se cópia das filmagens junto à Delegacia de Roubos e
Furtos de Veículos;

5. Após, dê-se vista ao MPE para se manifestar quanto às testemunhas
faltantes RAYLAN PADILHA SILVA , GABRIEL DA S. PEREIRA e o
borracheiro que trabalha ao lado do posto Provale.

Boa Vista, RR, 09 de março de 2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Advogados: Agenor Veloso Borges, Mateus Gomes da Silva

3ª Vara Criminal
Expediente de 09/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Marcelo Mazur

PROMOTOR(A):
Hevandro Cerutti

Ricardo Fontanella
Ulisses Moroni Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Aline Bleich Sander

Ação Penal
029 - 0000211-68.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.000211-0
Réu: Marcos Lazaro Ferreira Gomes
 Pelo Juiz foi proferido o seguinte
Despacho: "Designo o dia 06 de abril de 2017, às 8h 30min, mediante
prévia consulta e concordância da Defesa, para oitiva da Testemunha de
Defesa FRANCINEIDE e Interrogatório. Aguarde-se o transcurso do
prazo de 5 (cinco) dias para a Defesa apresentar endereço atualizado da
Testemunha FRANCINEIDE, sob pena de seu silencio ser interpretado
como desistência em sua oitiva. Requisite-se o Réu. Os presentes saem
cientes e intimados. DJE.".
Advogado(a): Guilherme Augusto Machado Evelim Coelho

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 09/03/2017

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
030 - 0006304-23.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.006304-8
Réu: Gideon Soares de Castro

Despacho: Analisando os autos verifica-se que em razão do acusado
não ter sido reeleito para o cargo de vereador, os autos retornaram do
Tribunal de Justiça pela perda do foro privilegiado. Verifica-se ainda, que
o MP e Defesa desistiram da oitiva de duas testemunhas comuns (fls. 42
e 49v), homologado à fl. 50, mas que ainda falta a oitiva da vítima e
interrogatório do réu para o encerramento da instrução processual.
Tendo em vista que a vítima nunca foi localizada para intimação dos
atos processuais, consta manifestação do MP, às fls. 63/64, solicitando
prazo para a conclusão das diligência para a sua localização, sem que
tenha havido outra manifestação a respeito, uma vez que os autos foram
remetidos ao TJ. Dessa forma, chamo o feito à ordem para determinar
que à Secretaria abra vista ao MP para que informe o endereço da
vítima visando sua intimação para a AIJ a ser designada Após, fazer
nova conclusão.  Cumpra-se.   Boa Vista/RR, 07 de março de
2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

031 - 0018164-21.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.018164-2
Réu: Wagner de Souza Campos
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Despacho: Certamente a Vara de Execução de Pena deve ter o
endereço do condenado, até porque ele cumpre pena por este processo
em regime semiaberto. Solicite-se à VEP o endereço do condenado e
uma vez informado, intime-se para paamento das custas.   Boa
Vista/RR, 07 de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Advogado(a): Jose Vanderi Maia

Inquérito Policial
032 - 0195041-78.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.195041-1
Indiciado: I.A.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE IVANIR ADILSON
STULP  pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal
quanto aos crimes de ameaça, violação de domicíl io e das
contravenções penais de vias de fato e perturbação da tranquilidade,
descritos nos art. 147 e 150 do CP, e arts. 21 e 65 da LCP.  ARQUIVEM-
SE os autos, com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o
disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista-
RR,  08 de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito
Titular - 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

033 - 0008876-49.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.008876-3
Indiciado: P.A.C.
 Destarte, de ofício, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do
Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO
ALENCAR DE CARVALHO, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto a contravenção penal de vias de fato,
descrita no art. 21 da LCP. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações
e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-
CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR, 07 de março 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

034 - 0011975-27.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.011975-8
Indiciado: F.R.M. e outros.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FRANCILENE
RAPOSO MIRANDA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP,
bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao
delito de injúria, descrito no art. 140, do CP. ARQUIVEM-SE os autos,
com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na
Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 08  de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular - 1º
JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

035 - 0019595-85.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.019595-0
Indiciado: R.S.C.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RANNIELE SANTOS
DA COSTA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP, bem
como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao delito de
injúria, descrito no art. 140, do CP. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  08 de março de
2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular - 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

036 - 0001159-44.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.001159-3
Indiciado: R.P.M.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAEL PINHEIRO
DE MATOS, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP, bem
como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao delito de
dano, descrito no art. 163, do CP. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 08  de março de
2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular - 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

037 - 0003163-54.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.003163-3
Indiciado: A.L.V.C.
 Destarte, de ofício, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do
Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTONIO

LISBOA VIEIRA CAVALCANTE, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça, descrita no art.
147 do CP, bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime
quanto ao delito de difamação, descrita no art. 139, do CP. ARQUIVEM-
SE os autos, com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o
disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista-
RR,  08   de março  de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito
Titular - 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

038 - 0003310-80.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.003310-0
Indiciado: A.R.O.F.
 Destarte, de ofício, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do
Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ARNALDO
RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto a contravenção penal de vias de fato,
descrita no art. 21 da LCP, bem como, pela DECADÊNCIA do direito de
queixa-crime quanto ao delito de injúria, descrito no art. 140, do CP.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista-RR,  08     de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular - 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

039 - 0000071-39.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.000071-5
Indiciado: C.P.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLÓVIS PEREIRA
DA SILVA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao crime de violação de domicílio, descrito no art. 150, §
1º do CP, bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime
quanto ao delito de injúria, descrito no art. 140, do CP. ARQUIVEM-SE
os autos, com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o
disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa
Vista/RR,  07  de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

040 - 0007019-94.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.007019-7
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO DE
SOUZA CRUZ, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto aos crimes de violação de domicílio e dano, e da
contravenção penal de perturbação da tranquilidade, descritos nos arts.
150, § 1º e 163, parágrafo único, IV do CP, e art. 65 LCP, bem como,
ainda, quanto ao crime de dano, pela DECADÊNCIA do direito de
queixa-crime.  ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07  de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
041 - 0016464-05.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.016464-2
Réu: Joilson Albuquerque Viana
 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal
contida na denúncia para CONDENAR JOILSON ALBUQUERQUE
VIANA, como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º e 147, DO CP,
em combinação com o art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/06l, e
INDEFERIR o pedido de indenização em favor da vítima. Passo a dosar
a pena, atenta ao princípio constitucional de sua  individualização.- Art.
129, § 9º do CP:Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, verifica-se, quanto à culpabilidade, que o réu agiu com
dolo normal à espécie, nada havendo a ser valorado. Quanto aos
antecedentes, verifica-se pelas certidões de antecedentes criminais
acostadas aos autos às fls. 64/66, que não apresenta maus
antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, não há
elementos para valorá-las. O motivo do delito não o favorece, pois
decorrente de fato banal provocado supostamente por um mal entendido
em razão do réu estar sob o efeito de bebida alcoólica. As circunstâncias
já foram consideradas na tipificação do delito, pois que praticado no
âmbito das relações domésticas e familiares. Não há demonstração de
consequências extrapenais em razão da prática dos delitos. O
compor tamento  da  v í t ima não cont r ibu iu  para  a  prá t ica
delituosa.Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo
a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.Não havendo
circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causa de diminuição ou
de aumento de pena a ser considerada, fixo a pena definitivamente em
07 (sete) meses de detenção.- Art. 147, do CP:Considerando as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se, quanto

Boa Vista, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 052/128



à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à espécie, nada
havendo a ser valorado. Quanto aos antecedentes, verifica-se pelas
certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos às fls. 64/66,
que não apresenta maus antecedentes. Quanto à conduta social e à
personalidade, não há elementos para valorá-las. O motivo do delitto
não o favorece, pois decorrente de fato banal provocado supostamente
por um mal entendido em razão do réu estar sob o efeito de bebida
alcoólica. As circunstâncias já foram consideradas na tipificação do
delito, pois que praticado no âmbito das relações domésticas e
familiares. Não há demonstração de consequências extrapenais em
razão da prática dos delitos. O comportamento da vítima não contribuiu
para a prática delituosa.Considerando as circunstâncias judiciais antes
apreciadas, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção.Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem
causa de diminuição ou de aumento de pena a ser considerada, fixo a
pena def ini t ivamente em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção.Finalmente, sendo aplicável ao caso a regra do concurso
material, quanto às penas privativas de liberdade aplicadas, conforme
previsto no art. 69, do CP, somo as penas anteriormente estabelecidas,
ficando o réu definitivamente condenado às penas de 08 (oito) meses e
10 (dez) dias de detenção.Por aplicação do disposto no § 2º, do art. 387,
do CPP, verifico pela certidão carcerária a ser juntada aos autos, que o
réu foi preso em decorrência deste fato em 30/09/2013, permanecendo
preso até o dia 04/10/2013. Portanto, o tempo de prisão provisória
cumprida foi de 05 (cinco) dia. Procedida à detração da pena fixada,
verifica-se que o réu ainda deverá cumprir uma pena de 08 (oito) meses
e 05 (cinco) dias de detenção.O regime de cumprimento da pena será o
aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal. Por tratar-se de caso de violência doméstica, descabe a
substituição da pena aplicada por só pena de multa substitutiva, prevista
nos arts. 44, § 2º e 60, § 2º, ambos do CP, conforme disposto no art. 17,
Lei 11.340/06.   Descabe também a substituição da pena aplicada por
qualquer das penas restritivas de direito previstas no art. 43, do CP, à
vista de o delito ter sido praticado com violência, conforme art. 44, I, do
mesmo Diploma legal.Contudo, cabe a aplicação do benefício da
suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, sob a
condição de limitação de final de semana, a critério da Vara de
Execução de Penas e Medidas Alternativas à Pena Privativa de
Liberdade, na forma dos arts. 77, caput e incisos, 78, §1º, do CP, sob
pena de revogação do benefício em caso de descumprimento (art. 81,
CP).Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que, o
regime de cumprimento da pena é aberto, ele aguardou o julgamento em
liberdade e não se apresentam elementos que impliquem na
necessidade de medida restritiva de sua liberdade.Considerando que
este Juizado ainda não está dotado da necessária estrutura para a
execução das respectivas penas, transitada em julgado a sentença,
lance-se o nome do réu no rol de culpados, expeça-se a guia de
execução de pena, na forma dos art. 147 e s., da Lei 7.210/84,
remetendo-se à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas à
Pena Privativa de Liberdade.  Sem condenação em custas, uma vez que
pela hipossuficiência financeira, foi patrocinado pela DPE.Intime-se a
vítima (art. 21 da lei 11.340/2006).Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se. Boa Vista-RR, 06 de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

042 - 0007200-27.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007200-9
Réu: Carlos Herivandro Pereira Martins
 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal
contida na denúncia para CONDENAR CARLOS HERIVANDRO
PEREIRA MARTINS, por infração ao art. 147 do CP e art. 21 da LCP c/c
art. 61, II, f do CP e art. 7º, II da Lei n. 11.343/06.Atenta ao princípio da
individualização da pena, passo à sua dosimetria.A culpabilidade é
normal à espécie. O réu não registra antecedentes, embora responda
por outras três ações penais  (fl. 70/74). Não há elementos nos autos
para valorar a conduta social. Apresenta personalidade agressiva
considerando o histórico de agressões relatado pela vítima, inclusive
com medidas protetivas, bem como o fato de que responde a outras
duas ações penais por crimes de violência doméstica contra a vítima
Letícia. Os motivos revelaram-se reprováveis, uma vez que praticou as
condutas por ciúmes. As circunstâncias do crime revelaram-se normais à
espécie. As consequências são inerentes ao crime. A vítima não
contribuiu para o evento.Em razão das circunstâncias desfavoráveis, fixo
a pena-base de 1 mês e 15 dias de detenção pelo crime de ameaça e 22
dias de prisão simples.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 1/6, restando fixada em 1 mês e 22
dias de detenção para o crime de ameaça e 25 dias de prisão simples
para a contravenção penal de vias de fato, as quais torno definitivas por
ausência de outras circunstâncias modificadora.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, f icando o réu

definitivamente condenado ao cumprimento de 1 mês e 22 dias de
detenção e 25 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 viista 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, 7 de março de 2017.NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA-Juíza
Substituta
Nenhum advogado cadastrado.

043 - 0009157-63.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.009157-9
Réu: José Carlos Aquino de Souza
 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR JOSÉ
CARLOS AQUINO, por infração ao art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, I da
Lei n. 11.340/06 e ABSOLVER pelo crime do art. 147 do CP, com
fundamento no art. 386, II do CPP. Atendido ao princípio da
individualização da pena, passo à sua dosimetria.A culpabilidade é
normal à espécie. O réu não ostenta maus antecedentes (fls. 52/53).
Não há elementos nos autos para se aferir a conduta social e
personalidade do acusado. Os motivos e as circunstâncias do crime
normais à espécie. Consequências inerentes ao tipo penal. A vítima não
contribuiu para a eclosão do evento. Em razão das circunstâncias
favoráveis, fixo a pena no mínimo legal de 3 meses de detenção.Na
segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante de confissão
espontânea, deixo de reduzir a pena, porquanto já fixada no mínimo
legal.Na ausência de outras circunstâncias modificadoras, torno a pena
base definitiva.Para a fixação do regime inicial, deve ser observada não
só a quantidade de pena, mas também os critérios previstos no art. 59,
conforme prevê o art. 33, § 3o, do Código Penal. Na espécie, dada as
circunstâncias favoráveis, fixo o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º,
c, c/c § 3o, do Código Penal.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 de lesão corporal 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 oobrigatoriamente ao juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Concedo ao réu
o direito de recorrer em liberdade, vez que ele aguardou o julgamento
em liberdade e não se apresentam elementos que impliquem na
necessidade de medida restritiva de sua liberdade.Condeno ao
pagamento das custas processuais, cujo valor deverá ser descontado do
valor da fiança recolhida.Expeça-se alvará de levantamento do valor da
fiança em favor da vítima, depois de descontado o valor das custas
processuais.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
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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. Intimem-se.Boa
Vista-RR, 6 de março de 2017.NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA-
Juíza Substituta
Nenhum advogado cadastrado.

044 - 0004736-93.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004736-2
Réu: Jose da Natividade Viana
 Intime o MP da Sentença e para apresentar as contrarrazões ao recurso
interposto. Anote-se o nome do advogado no sistema. Intime-se a DPE
pela vítima, da sentença proferida. Após, concluso. Em, 09/03/17. Maria
Aparecida Cury-Juiza Titular.
Advogado(a): Diego Victor Rodrigues Barros

045 - 0009145-15.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009145-1
Réu: André Soares dos Santos
 Por todo o exposto, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de
Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado,
para ABSOLVER o réu ANDRÉ SOARES DOS SANTOS, dos delitos
tipificados no artigo 147, do Código Penal e artigos 21 e 65, da LCP c/c
art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06. Após o trânsito em julgado,
expeçam as comunicações cabíveis, e arquivem-se os autos com as
baixas na distribuição. Sem condenação em custas.Intimem-se as
vítimas (art. 21 da lei 11.340/2006).Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se. Boa Vista-RR, 06 de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Advogados: Deusdedith Ferreira Araújo, Luiz Eduardo Ferreira Cardos

046 - 0003542-24.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003542-3
Réu: Mizael Guimarães da Silva
 Pelo exposto, com fundamento no art. 62, do CPP e 107, inciso I, do
CP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTÔNIO ARAÚJO COSTA
JÚNIOR, diante da comprovação de sua morte pelo documento de fl. 83.
Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias, dê-
se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.Notifique-se o MP.P. R.
I.C.Boa Vista/RR, 08 de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-
Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
047 - 0006083-98.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.006083-0
Indiciado: L.G.C.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEANDRO GUIVARA
CAMURÇA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao crime descrito no art. 150 do CP.ARQUIVEM-SE os
autos, com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto
na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR,  08  de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular - 1º
JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

048 - 0007076-44.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007076-3
Indiciado: F.E.M.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO
ELISSANDRO MENEZES SILVA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto à contravenção penal descrita no art.
21 da LCP. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR,    08  de março  de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular - 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

049 - 0008504-61.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.008504-3
Indiciado: F.S.L.
 Destarte, de ofício, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do
Código Penal ,  DECLARO EXTINTA A PUNIBIL IDADE de
FRANCIVALDO DE SOUZA LIMA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto a contravenção penal de vias de fato,
descrita no art. 21 da LCP, bem como, pela DECADÊNCIA do direito de
queixa-crime quanto ao delito de injúria, descrito no art. 140, do CP.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista-RR, 08  de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular - 1º JVDFCM

Nenhum advogado cadastrado.

050 - 0009067-55.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.009067-0
Indiciado: V.S.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE VALQUIMAR SILVA
DOS SANTOS, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP, bem
como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao delito de
injúria, descrito no art. 140, do CP. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  08   de março de
2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular - 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

051 - 0018039-14.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.018039-8
Indiciado: D.S.P.
 Vista ao MP para manifestação. Em, 09/03/17. Maria Aparecida Cury-
Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

052 - 0002287-65.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002287-8
Indiciado: R.P.R.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RUDSON PEREIRA
RIBEIRO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao delito descrito no art. 330 do CP,e  pela DECADÊNCIA
do direito de queixa-crime, art.163 do CP.  de que trata estes
autos.ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista-RR, 08  de  março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular - 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

053 - 0013169-52.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013169-3
Indiciado: F.C.S.S.
 Acolho a manifestação ministerial à fl. 19, e determino o arquivamento
dos autos.Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias.P.R.I.C.Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

054 - 0013875-35.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013875-5
Indiciado: R.G.S.
 Acolho a manifestação ministerial à fl. 32, e determino o arquivamento
dos autos. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias.P.R.I.C.Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY -Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

055 - 0016240-62.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016240-9
Indiciado: G.S.N.
 Acolho a manifestação ministerial à fl. 18, e determino o arquivamento
dos autos. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias.P.R.I.C.  Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

056 - 0016531-62.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016531-1
Indiciado: J.O.P.R.
 Acolho a manifestação ministerial à fl. 20, e determino o arquivamento
dos autos. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias.P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR, 09 de março de
2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

057 - 0017575-19.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017575-7
Indiciado: J.F.S.P.
 Acolho a manifestação ministerial à fl. 17, e determino o arquivamento
dos autos. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias.P.R.I.C.Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

058 - 0017701-69.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017701-9
Indiciado: S.P.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE SERGIO PEREIRA
SENY, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal
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quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP, bem como, pela
DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao delito de injúria,
descrito no art. 140, do CP. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações
e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-
CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  08  de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular - 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

059 - 0017716-38.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017716-7
Indiciado: S.C.O.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE  SILVIO CARLOS
OLIVEIRA DA SILVA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP,
bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao
delito de dano e injúria, descrito no art. 163 e 140, do CP. ARQUIVEM-
SE os autos, com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o
disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa
Vista/RR, 07  de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

060 - 0017860-12.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017860-3
Indiciado: M.D.D.
 Acolho a manifestação ministerial de fl. 32, e determino o arquivamento
dos autos.Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
necessárias.P.R.I.C.Boa Vista/RR, 09 de março  de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
061 - 0001021-77.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.001021-5
Réu: Josimar da Cruz Pimental
 Destarte, pelos fundamentos e fatos jurídicos expostos, em face de
superveniente mudança da situação fática, na forma alhures
demonstrada, CONHEÇO DO PEDIDO, tão somente para rever a
medida aplicada, que o faço, no que REVOGO AS MEDIDAS
PROTETIVAS liminarmente concedidas e mantidas na decisão final
proferida, bem como DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO, com
as anotações e baixas devidas, já determinadas no ato terminativo
proferido, ressalvando-se, todavia, que a requerente poderá, a qualquer
tempo, requerer medidas protetivas, caso venha novamente a
necessitar. Com efeito, julgo prejudicados os expedientes de regra
adotados quanto ao arquivamento eletrônico em Secretaria de cópias
dos provimentos e respectivos expedientes exarados no feito, pois que
não mais se aproveitam no caso, ante a revogação da cautela.Por fim,
dou por prejudicado eventual ato de ouvida da requerente em juízo, tão
somente para ratificar sua vontade já manifestada/firmada nos autos,
não se olvidando que poderá ser ouvida oportunamente, se necessário,
mas no correspondente feito criminal, a que se presta, mesmo, o ato de
sua  ouv ida  em ju í zo ,  nos  t e rmos  do  a r t .  16 ,  Le i  N . º
11.340/2006.Considerando que já houve solicitação de remessa dos
correspondentes autos de inquérito (fl. 65), com a remessa daqueles
autos ao juízo, juntem-se nesses, cópias da ulterior manifestação da
requerente (fl. 71) e desta decisão e se abra-se vista ao Ministério
Público para as aduções pertinentes ao referido 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 a Defensoria Pública em
assistência à requerente, bem como o Ministério Público.Publique-se.
Cumpra-se.Boa Vista/RR,   07   de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direiito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

062 - 0000593-61.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.000593-1
Réu: Kalberg da Silva Magalhaes
 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 INTEGRALMENTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela ví t ima/requerente e JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR, no que CONFIRMO AS MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, que perdurarão
até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação
Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na
via ordinária. ADVIRTO AMBAS AS PARTES a cumprirem as
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
confirmados, integralmente, sob pena de revogação da cautela, em

dando causa à sua quebra a requerente, devendo esta colaborar para
sua efetividade, não criando embaraços ou situações que culminem em
novos conflitos, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive
prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
nos termos de lei (art. 20 da Lei n.° 11.340/2006. cc art. 313. III. do
CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as custas nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC.Oficie-se à delegacia de origem
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, e do Termo
de Declaração da vítima, ulteriormente apresentado (contendo
representação criminal), para juntada aos correspondentes autos do
Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei.Juntem-se cópia da presente
sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no
juízo e alusivos aos fatos deste feito, bem como se digitalizem a decisão,
esta sentença e os respectivos expedientes de intimação do requerido,
mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente
identificado, até o deslinde final do correspondente procedimento
criminal.IIntimem-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 ambas as partes.Após o trânsito em julgado,
certifique-se e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e
baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,   07
de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

063 - 0002502-41.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002502-0
Réu: Divino Pereira da Silva
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
PROCESSUAL (falta do interesse de agir) da requerente, que não
promoveu os atos a seu cargo visando o regular prosseguimento do
feito, na forma alhures demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE
PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que REVOGO AS
MEDIDAS PROTETIVAS liminarmente concedidas, bem como
DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com base nos
art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se, todavia, que a requerente poderá,
a qualquer tempo, requerer medidas protetivas, caso venha novamente
a necessitar.Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM),
encaminhando cópia desta decisão, para juntada aos correspondentes
autos de inquérito policial; conclusão das investigações, e remessa
daquele caderno ao juízo, nos termos de lei.Intime-se a requerente,
unicamente, tentando-se, antes, e por derradeira vez, contato telefônico
visando atualizar seus dados e realizar seu chamamento em Secretaria
por prazo de até 05 (cinco) dias e, em sendo negativa a diligência, mais
uma vez localizá-la a partir dos dados dos autos, expedindo-se mandado
de intimação pessoal àquela, fazendo-se constar anotação a(o) Oficial(a)
de Justiça para realizar diligências em dias e horários distintos, inclusive
noturnos e em finais de semana, com as prerrogativas do art. 212, §2.º
CPC, constando, por fim, notificação à requerente de que, querendo,
poderá recorrer desta decisão, devendo procurar este Juizado no prazo
de até 15 (quinze) dias úteis (arts. 219; 1003, §5.º e 1009 do CPC).
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública atuante no
Juízo na assistência da vítima de violência doméstica.Transitada em
julgado a sentença, certifique-se, e arquivem-se os presentes autos, com
as baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,
07    de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito
Titular
Nenhum advogado cadastrado.

064 - 0010495-38.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.010495-7
Réu: Erika do Nascimento Foo e outros.
 Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA DO INTERESSE (DE
AGIR) PROCESSUAL da requerente, que não promoveu os atos a seu
cargo visando o regular prosseguimento do feito, na forma alhures
demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO do
presente procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS
liminarmente concedidas, bem como DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, com base nos art. 485, VI, do CPC,
ressalvando-se, todavia, que a requerente poderá, a qualquer tempo,
requerer novas medidas protetivas, caso venha novamente a necessitar.
Julgo prejudicado o ato de intimação do requerido, via edital, mormente
em face de ausência de qualquer manifestação da parte, bem como,
considerando que cabe a parte interessada atualizar seu endereço; que
a requerente não informou novos dados e não foi mais localizada para
os atos processuais a partir dos indicados aos autos e, por fim, não
havendo previsão de intimação editalícia da vítima na lei de sua
proteção, dou por prejudicada também sua intimação quanto ao
presente ato.Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM),
encaminhando cópia desta decisão, para juntada aos correspondentes
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autos de inquérito policial; conclusão das investigações, e remessa
daquele caderno ao juízo, nos termos de lei.Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública atuante no Juízo na assistência da vítima
de violência doméstica.Transitada em julgado a sentença, nos termos
acima, certifique-se, e arquivem-se os presentes autos, com as baixas
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07de março
de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

065 - 0015603-48.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.015603-1
Réu: Ericson Pinheiro Dantas
 Pelos fatos e fundamentos jur íd icos expostos,  REJEITO
PRELIMINARMENTE as arguições de AUSÊNCIA DE PROVAS  e
requisitos cautelares para a concessão liminar de medidas protetivas de
urgência, na forma da Lei n.º 11.340/2006 e, em consonância com a
manifestação do Ministério Público atuante no juízo, ante a falta de
elementos que levem à modificação do entendimento inicial, com base
nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO EM PARTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente e, nesta parte, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR, no que
CONFIRMO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
concedidas, EXCETUANDO-SE, de outra parte, tão somente, A MEDIDA
RESTRITIVA DE VISITAÇÃO AOS FILHOS MENORES EM COMUM,
QUE A REVOGO, ante as informações e considerações constantes do
relatório do estudo de caso apresentado, nos termos dos arts. 22, IV e
30, da Lei N.º 11.340/2006, ficando as medidas protetivas ora
confirmadas vigorando até ulterior decisão ou declaração de extinção da
punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito
Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir
as questões cíveis na via ordinária.  Com efeito, ante a incompetência
material deste Juízo para julgamento das questões adstritas ao direito de
família, havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es)
pendente de solução, determino que pessoa de confiança das partes
deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente, quando da
visitação do requerido, mantendo-se a distância mínima determinada,
devendo qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e demais
questões pendentes, através de ação apropriada (tais como separação,
partilha de bens, guarda, regime de visitação, alimentos, etc.), se ainda
não regulamentados, se necessário com auxílio da Defensoria Pública,
tudo com a brevidade que urge ao caso.Por fim, advirto as partes para o
cumprimento integral das determinações constantes da decisão liminar
proferidaa, nos termos ora mantidos, sob pena de perda de sua eficácia,
e até revogação das medidas, em dando causa à sua quebra a
requerente, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive
prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
nos termos de lei (art. 20 da Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do
CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, ficando a
requerente notificada de que deverá acionar a Polícia e registrar
eventuais novas investidas do requerido, imediatamente.Custas
proporcionais pelo requerido, ficando este ciente, desde já, do dever de
seu recolhimento, pelo que deverá procurar a Secretaria deste Juízo
para os necessários procedimentos, sob pena de inclusão de seu nome
na dívida ativa da união, nos termos de lei.Oficie-se à delegacia de
origem especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença,
para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão
das investigações e remessa daquele caderno ao juízo. Junte-se cópia
da presente sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em
curso no juízo, bem como digitalizem-se a decisão, esta sentença e os
respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em
Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o
deslinde final do correspondente procedimento criminal.Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados, antes, confirmando-os. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública, esta na assistência da vítima
de violência doméstica.Intime-se o patrono do requerido, via DJE.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,  09  de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-
Juíza de Direito
Advogado(a): Samuel Almeida Costa

066 - 0017588-52.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017588-2
Réu: Jean Carlos Araujo Silva
 Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA DO INTERESSE (DE
AGIR) PROCESSUAL da requerente, que não promoveu os atos a seu
cargo visando o regular prosseguimento do feito, na forma alhures
demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO do
presente procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS
liminarmente concedidas, bem como DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, com base nos art. 485, VI, do CPC,

ressalvando-se, todavia, que a requerente poderá, a qualquer tempo,
requerer novas medidas protetivas, caso venha novamente a necessitar.
Com efeito, considerando que cabe a parte interessada atualizar seu
endereço; que a requerente não informou novos dados e não foi mais
localizada para os atos processuais a partir dos indicados aos autos e,
por fim, não havendo previsão de intimação editalícia da vítima na lei de
sua proteção, dou por prejudicada sua intimação quanto ao presente
ato.Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM),
encaminhando cópia desta decisão, para juntada aos correspondentes
autos de inquérito policial; conclusão das investigações, e remessa
daquele caderno ao juízo, nos termos de lei.Intime-se o requerido,
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 o correspondente ato, atentando-se quanto aos
dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-
os.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, na
assistência de ambas as partes. Transitada em julgado a sentença, nos
termos acima, certifique-se, e arquivem-se os presentes autos, com as
baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  07
de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

067 - 0000749-15.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000749-7
Réu: Pablo Diego Reis da Silva
 Pelo exposto, em consonância com a manifestação do Ministério
Público Estadual atuante no Juízo, e ante a superveniência de
AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL (falta do interesse de agir)
da requerente, que não promoveu os atos a seu cargo visando o regular
prosseguimento do feito, na forma alhures demonstrada, DECLARO A
SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no
que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS liminarmente concedidas,
bem como DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito,
com base nos art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se, que a requerente
poderá, a qualquer tempo, requerer medidas protetivas, caso venha
novamente a necessitar. Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada
(DEAM), encaminhando cópia desta decisão, para juntada aos
correspondentes autos de inquérito pol icial ;  conclusão das
investigações, em face do entendimento lançado na ADIN n.°4424 (STF;
DOU de 17/02/2012; Publicação da Decisão Final, Acórdão, DJ
01.08.2014), pois que o caso trata de lesão corporal, e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei.Intime-se a requerente, unicamente,
tentando-se, antes, e por derradeira vez, contato telefônico visando
atualizar seus dados e realizar seu chamamento em Secretaria por
prazo de até 05 (cinco) dias e, em sendo negativa a diligência, mais uma
vez localizá-la a partir dos dados dos autos, expedindo-se mandado de
intimação pessoal àquela, fazendo-se constar anotação a(o) Oficial(a) de
Justiça para realizar diligências em dias e horários distintos, inclusive
noturnos e em finais de semana, com as prerrogativas do art. 212, §2.º
CPC, constando, por fim, notificação à requerente de que, querendo,
poderá recorrer desta decisão, devendo procurar este Juizado no prazo
de até 15 (quinze) dias úteis (arts. 219; 1003, §5.º e 1009 do CPC).
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública atuante no
Juízo na assistência da vítima de violência doméstica.Transitada em
julgado a sentença, certifique-se, e arquivem-se os preseentes autos,
com as baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa
Vista/RR,  07   de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

068 - 0005614-81.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005614-8
Réu: Gleidson Nascimento dos Santos
 Destarte, pelos fundamentos e fatos jurídicos expostos, em face de
superveniente mudança da situação fática, na forma alhures
demonstrada, CONHEÇO DO PEDIDO, tão somente para rever a
medida aplicada, que o faço, no que REVOGO AS MEDIDAS
PROTETIVAS liminarmente concedidas e mantidas na decisão final
proferida, bem como DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO, com
as anotações e baixas devidas, já determinadas no ato terminativo
proferido, ressalvando-se que, a qualquer tempo, poderá ser esta
novamente pedida e aplicada, caso necessário. Com efeito, julgo
prejudicados os expedientes de regra adotados quanto ao arquivamento
eletrônico em Secretaria de cópias dos provimentos e respectivos
expedientes exarados no feito, pois que não mais se aproveitam no
caso, ante a revogação da cautela.Por fim, dou por prejudicado eventual
ato de ouvida da requerente em juízo, tão somente para ratificar sua
vontade já manifestada/firmada no presente feito cautelar (fl. 38), não se
olvidando que poderá ser ouvida oportunamente, se necessário, mas no
correspondente feito criminal, a que se presta, mesmo, o ato de sua
o u v i d a  e m  j u í z o ,  n o s  t e r m o s  d o  a r t .  1 6 ,  L e i  N . º
11.340/2006.Considerando que já houve solicitação de remessa dos
correspondentes autos de inquérito (fl. 29), com a remessa daqueles
autos ao juízo, juntem-se nesses, cópias da ulterior manifestação da
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requerente (fl. 38) e desta decisão e se abra-se vista ao Ministério
Público para as aduções pertinentes ao referido 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 a Defensoria Pública em
assistência à requerente, bem como o Ministério Público.Publique-se.
Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07    de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titu
Nenhum advogado cadastrado.

069 - 0006370-90.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006370-6
Indiciado: D.S.L.
 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 INTEGRALMENTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela ví t ima/requerente e JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR, restando CONFIRMADAS AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, que
perdurarão até ulterior decisão ou declaração de extinção da
punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito
Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir
às questões cíveis na via ordinária. Com efeito, ante a incompetência
material deste Juízo para julgamento das questões adstritas ao direito de
família, havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es)
pendente de solução, determino que pessoa de confiança das partes
deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente, em caso
de visitação do requerido, mantendo-se a distância mínima determinada,
devendo qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e demais
questões pendentes, através de ação apropriada (tais como separação,
partilha de bens, guarda, regime de visitação, alimentos, etc.), se ainda
não regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública, tudo com a urgência necessária ao caso.ADVIRTO AS PARTES
para o cumprimento integral das determinações constantes da decisão
liminar proferida, nos termos ora mantidos, sob pena de perda de sua
eficácia, e até revogação das medidas, em dando causa à sua quebra a
requerente, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive
prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
nos termos de lei (art. 20 da Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do
CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, ficando a
requerente notificada de que deverá acionar a Polícia e registrar
eventuais novas investidas do requerido, imediatamente.Custas
proporcionais pelo requerido, ficando este ciente,, desde já, do dever de
seu recolhimento, pelo que deverá procurar a Secretaria deste Juízo
para os necessários procedimentos, sob pena de inclusão de seu nome
na dívida ativa da união, nos termos de lei.Oficie-se à delegacia de
origem especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, e
do Termo de Declaração da vítima, ulteriormente apresentado (contendo
representação criminal), para juntada aos correspondentes autos do
Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei. Junte-se cópia da presente
sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no
juízo, bem como digitalizem-se a decisão, esta sentença e os
respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em
Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o
deslinde final do correspondente procedimento criminal.Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados, antes, confirmando-os. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública, na assistência unicamente da
requerente.Intime-se o patrono do requerido, via DJE.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 março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Advogado(a): Sulivan de Souza Cruz Barreto

070 - 0007367-73.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007367-1
Réu: Anderson Almeida Sousa
 Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA DO INTERESSE (DE
AGIR) PROCESSUAL da requerente, que não promoveu os atos a seu
cargo visando o regular prosseguimento do feito, na forma alhures
demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO do
presente procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS
liminarmente concedidas, bem como DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, com base nos art. 485, VI, do CPC,
ressalvando-se, todavia, que a requerente poderá, a qualquer tempo,
requerer novas medidas protetivas, caso venha novamente a necessitar.
Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM), encaminhando
cópia desta decisão, para juntada aos correspondentes autos de

inquérito policial; conclusão das investigações, e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei.Intime-se a requerente, unicamente,
tentando-se, antes, e por derradeira vez, contato telefônico visando
atualizar seus dados e realizar seu chamamento em Secretaria por
prazo de até 05 (cinco) dias e, em sendo negativa a diligência, mais uma
vez localizá-la a partir dos dados dos autos, expedindo-se mandado de
intimação pessoal àquela, fazendo-se constar anotação a(o) Oficial(a) de
Justiça para realizar diligências em dias e horários distintos, inclusive
noturnos e em finais de semana, com as prerrogativas do art. 212, §2.º
CPC, constando, por fim, notificação à requerente de que, querendo,
poderá recorrer desta decisão, devendo procurar este Juizado no prazo
de até 15 (quinze) dias úteis (arts. 219; 1003, §5.º e 1009 do CPC).
Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e arquivem-se os
presentes autos, com as baixas devidas.Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se.Boa Vista/RR,   07   de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

071 - 0007675-12.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007675-7
Réu: Genilson Bentes Barroso
 Pelo exposto, em consonância com a manifestação do Ministério
Público Estadual atuante no Juízo, e ante a superveniência de FALTA
DO INTERESSE (DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, que não
promoveu os atos a seu cargo visando o regular prosseguimento do
feito, na forma alhures demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE
PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que REVOGO AS
MEDIDAS PROTETIVAS liminarmente concedidas, bem como
DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com base nos
art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se, que a requerente poderá, a
qualquer tempo, requerer novas medidas protetivas, caso venha
novamente a necessitar. Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada
(DEAM), encaminhando cópia desta decisão, para juntada aos
correspondentes autos de inquérito pol icial ;  conclusão das
investigações, e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei.Intime-se a requerente, unicamente, tentando-se, antes, e por
derradeira vez, contato telefônico visando atualizar seus dados e realizar
seu chamamento em Secretaria por prazo de até 05 (cinco) dias e, em
sendo negativa a diligência, mais uma vez localizá-la a partir dos dados
dos autos, expedindo-se mandado de intimação pessoal àquela,
fazendo-se constar anotação a(o) Oficial(a) de Justiça para realizar
diligências em dias e horários distintos, inclusive noturnos e em finais de
semana, com as prerrogativas do art. 212, §2.º CPC, constando, por fim,
notificação à requerente de que, querendo, poderá recorrer desta
decisão, devendo procurar este Juizado no prazo de até 15 (quinze) dias
úteis (arts. 219; 1003, §5.º e 1009 do CPC). Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública atuante no Juízo na assistência da vítima
de violência doméstica.Transitada em julgado a sentença, certifique-se,
e arquivem-se os presentes autos, com as baixas devidas.Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07 de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

072 - 0007817-16.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007817-5
Réu: Samuel Costa Canina
 Pelo exposto, ante a superveniência de FALTA DO INTERESSE (DE
AGIR) PROCESSUAL da requerente, que não promoveu os atos a seu
cargo visando o regular prosseguimento do feito, na forma alhures
demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO do
presente procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS
liminarmente concedidas, bem como DECLARO EXTINTO O FEITO,
sem resolução do mérito, com base nos art. 485, VI, do CPC,
ressalvando-se que a requerente poderá, a qualquer tempo, requerer
novas medidas protetivas, caso venha novamente a necessitar.Sem
custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM), encaminhando cópia
desta decisão, para juntada aos correspondentes autos de inquérito
policial; conclusão das investigações, em face do entendimento lançado
na ADIN n.°4424 (STF; DOU de 17/02/2012; Publicação da Decisão
Final, Acórdão, DJ 01.08.2014), pois que o caso trata de lesão corporal,
e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de lei.Intime-se a
requerente, unicamente, tentando-se, antes, e por derradeira vez,
contato telefônico visando atualizar seus dados e realizar seu
chamamento em Secretaria por prazo de até 05 (cinco) dias e, em sendo
negativa a diligência, mais uma vez localizá-la a partir dos dados dos
autos, expedindo-se mandado de intimação pessoal àquela, fazendo-se
constar anotação a(o) Oficial(a) de Justiça para realizar diligências em
dias e horários distintos, inclusive noturnos e em finais de semana, com
as prerrogativas do art. 212, §2.º CPC, constando, por fim, notificação à
requerente de que, querendo, poderá recorrer desta decisão, devendo
procurar este Juizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis (arts. 219;
1003, §5.º e 1009 do CPC). Cientifique-se o Ministério Público e a
Defensoria Pública atuante no Juízo na assistência da vítima de
violência doméstica.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e
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arquivem-se os presentes autos, com as baixas devidas.Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07 de março de 20177.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

073 - 0007848-36.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007848-0
Réu: Alberto Mariano Braga da Silva
 Destarte, pelos fundamentos e fatos jurídicos expostos, em face de
superveniente mudança da situação fática, na forma alhures
demonstrada, CONHEÇO DO PEDIDO, tão somente para rever a
medida aplicada, que o faço, no que REVOGO AS MEDIDAS
PROTETIVAS liminarmente concedidas e mantidas na decisão final
proferida, bem como DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO, com
as anotações e baixas devidas, já determinadas no ato terminativo
proferido, ressalvando-se que, a qualquer tempo, poderá ser esta
novamente pedida e aplicada, caso necessário. Com efeito, julgo
prejudicados os expedientes de regra adotados quanto ao arquivamento
eletrônico em Secretaria de cópias dos provimentos e respectivos
expedientes exarados no feito, pois que não mais se aproveitam no
caso, ante a revogação da cautela.Por fim, dou por prejudicado eventual
ato de ouvida da requerente em juízo, tão somente para ratificar sua
vontade já manifestada/firmada nos autos (fl. 36), não se olvidando que
poderá ser ouvida oportunamente, se necessár io,  mas no
correspondente feito criminal, a que se presta, mesmo, o ato de sua
o u v i d a  e m  j u í z o ,  n o s  t e r m o s  d o  a r t .  1 6 ,  L e i  N . º
11.340/2006.Considerando que já houve solicitação de remessa dos
correspondentes autos de inquérito (fl. 34), com a remessa daqueles
autos ao juízo, juntem-se nesses, cópias da ulterior manifestação da
requerente (fl. 36) e desta decisão e se abra-se vista ao Ministério
Público para as aduções pertinentes ao referido 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 a Defensoria Pública em
assistência à requerente, bem como o Ministério Público.Publique-se.
Cumpra-se. Boa Vista/RR,   07   de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

074 - 0010113-11.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010113-4
Réu: Alcimar Soares Furtado
 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, na assistência da 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, 07   de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

075 - 0010404-11.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010404-7
Réu: Nilo Alberto da Silva Costa
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
CAUTELARES COMBINADA COM A AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL (falta de interesse de agir) DA REQUERENTE, na forma
alhures escandida, DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente
procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA liminarmente deferidas e DECLARO EXTINTO O
PROCEDIMENTO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC, ressalvando-se, que a requerente poderá, a qualquer tempo,
requerer novas medidas protetivas, caso venha novamente a necessitar.
Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM), encaminhando
cópia desta decisão, para juntada aos correspondentes autos de
inquérito policial; conclusão das investigações, em face do entendimento
lançado na ADIN n.°4424 (STF; DOU de 17/02/2012; Publicação da
Decisão Final, Acórdão, DJ 01.08.2014), pois que o caso trata de lesão
corporal, e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de lei.Intime-
se tão somente a requerente, fazendo-se constar de seu expediente
notificação de que, querendo, poderá recorrer desta decisão, devendo
procurar este juizado, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis (arts. 219;
1003, §5.º e 1009 do CPC), contados da data em que deste ato tomar
ciência, para os necessários encaminhamentos.Antes se expedir o
correspondente mandado à parte, porém, realizem-se contatos
telefônicos visando confirmar/atualizar seus dados de endereço, e tentar
seu chamamento/comparecimento para intimação pessoal em Secretaria
(art. 274, parte final, CPC), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis
(analogamente ao disposto no §1.º do art. 485 cc art. 219, ambos do
CPC).Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública em
assistência, unicamente, da requerente.Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07  de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

076 - 0010571-28.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010571-3
Réu: .francisco de Assis Alves
 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, JULGO PREJUDICADO o pleito
de afastamento do requerido do lar, ante as informações consignadas
nos autos de que as partes não mais mantêm convivência em lar em
comum, ficando as medidas protetivas ora confirmadas mantidas, até
ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação
Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na
via ordinária. ADVIRTO AMBAS AS PARTES a cumprirem as
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
confirmados, integralmente, sob pena de revogação da cautela, em
dando causa à sua quebra a requerente, devendo esta colaborar para
sua efetividade, não criando embaraços ou situações que culminem em
novos conflitos, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive
prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
nos termos de lei (art. 20 da Lei n.° 11.340/2006. cc art. 313. III. do
CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as custas nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC.Oficie-se à delegacia de origem
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, para
juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão das
investigações e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de lei.
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Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo, bem como digitalizem-se a decisão,
esta sentença e os respectivos expedientes de intimação do requerido,
mantendo-os  em Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente
identificado, até o deslinde final do correspondente procedimento
criminal.Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato presencial,
em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco)
dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os correspondentes
atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais indicados, antes,
confirmando-os.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública, na assistência de ambas as partes.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 março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

077 - 0011715-37.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011715-5
Réu: Edismar Henrique Duran
 Pelo exposto, em consonância com a manifestação do Ministério
Público Estadual atuante no Juízo, e ante a superveniência de FALTA
DO INTERESSE (DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, que não
promoveu os atos a seu cargo visando o regular prosseguimento do
feito, na forma alhures demonstrada, DECLARO A SUPERVENIENTE
PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que REVOGO AS
MEDIDAS PROTETIVAS liminarmente concedidas, bem como
DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com base nos
art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se que a requerente poderá, a
qualquer tempo, requerer novas medidas protetivas, caso venha
novamente a necessitar.Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada
(DEAM), encaminhando cópia desta decisão, para juntada aos
correspondentes autos de inquérito pol icial ;  conclusão das
investigações, e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei.Intime-se a requerente, unicamente, tentando-se, antes, e por
derradeira vez, contato telefônico visando atualizar seus dados e realizar
seu chamamento em Secretaria por prazo de até 05 (cinco) dias e, em
sendo negativa a diligência, mais uma vez localizá-la a partir dos dados
dos autos, expedindo-se mandado de intimação pessoal àquela,
fazendo-se constar anotação a(o) Oficial(a) de Justiça para realizar
diligências em dias e horários distintos, inclusive noturnos e em finais de
semana, com as prerrogativas do art. 212, §2.º CPC, constando, por fim,
notificação à requerente de que, querendo, poderá recorrer desta
decisão, devendo procurar este Juizado no prazo de até 15 (quinze) dias
úteis (arts. 219; 1003, §5.º e 1009 do CPC). Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública atuante no Juízo na assistência da vítima
de violência doméstica.Transitada em julgado a sentença, certifique-se,
e arquivem-se os presentes autos, com as baixas devidas.Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  07 de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Eduardo Menezes Jones

078 - 0012561-54.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012561-2
Réu: Effesson de Souza Brasil
 Pelo exposto, em face da ocorrência de FALTA DE INTERESSE (DE
AGIR) PROCESSUAL, caracterizada no comportamento da requerente,
na forma alhures demonstrada, DECLARO A PERDA DE OBJETO do
presente procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS
liminarmente deferidas, bem como DECLARO EXTINTO O FEITO, sem
resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se
que a requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar. Ressalte-se que é ônus
da parte interessada atualizar seu endereço, sendo que a requerente
não informou novos/atuais dados de seu paradeiro e, por isso, nunca foi
localizada para os atos processuais e, por fim, não havendo previsão de
intimação editalícia da vítima na lei de sua proteção, dou por prejudicada
sua intimação quanto ao presente ato.Sem custas.Oficie-se à delegacia
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta decisão, para juntada
aos correspondentes autos de inquérito policial; conclusão das
investigações, em face do entendimento lançado na ADIN n.°4424 (STF;
DOU de 17/02/2012; Publicação da Decisão Final, Acórdão, DJ
01.08.2014), pois que o caso trata de lesão corporal, e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei.Cientifique-se o Ministério Público e
a Defensoria Públ ica atuante no Juízo, na assistência da
requerente.Transitada em julgado a sentença, nos termos acima,
certifique-se, e arquivem-se os presentes autos, com as baixas
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR,  07    de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

079 - 0013838-08.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013838-3
Réu: Stelio Denenr de Souza Cruz
 Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, preliminarmente, rejeito
as questões preliminares de ausência de provas e/ou de violência

doméstica com motivação no gênero, arguidas em sede contestatória,
bem como deixo de acolher ao debate todas as demais preliminares
suscitadas, por inadequação da via eleita para trato da matéria adstrita
ao procedimento criminal próprio, e, em consonância com a
manifestação do Ministério Público atuante no Juízo, na forma da Lei n.º
11.340/2006, ante a falta de elementos que levem à modificação do
entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC,
ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS pela
vítima/requerente, no que JULGO PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR,
restando CONFIRMADAS AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
liminarmente concedidas, ficando as medidas ora confirmadas vigorando
até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação
Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis de
fundo do conflito na via ordinária. Julgo prejudicado o pedido de medida
protetiva formulado em sede contestatória, ante a impossibilidade de
trato reconvencional na presente via cautelar especializada, nos termos
alhures debatidos, quando do trato das questões preliminares
suscitadas, devendo o requerido solicitar as cautelas que entender
necessárias e/ou pertinentes em face da requerente em juízo
competente.ADVIRTO 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 prejuízzo
da aplicação de outras sanções cabíveis.Custas proporcionais pelo
requerido, ficando este ciente, desde já, do dever de seu recolhimento,
pelo que deverá procurar a Secretaria deste Juízo para os necessários
procedimentos, sob pena de inclusão de seu nome na dívida ativa da
união, nos termos de lei.Anote-se a constituição dos patronos nos autos,
por parte de ambas as partes.Oficie-se à delegacia especializada de
origem (DEAM) remetendo cópia desta sentença para juntada aos
correspondentes autos de Inquérito Policial, solicitando a conclusão das
investigações e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei.Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo, e alusivos aos fatos dos autos, bem
como digitalizem-se a decisão, esta sentença e os respectivos
expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em Secretaria, em
arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal. Intimações das partes por seus
respectivos patronos, via DJE. Ressalve-se que deverá a requerente ser
notificada do presente ato terminativo (art. 21, LVD), pelo meio mais
rápido, nos termos de lei e usuais adotados no Juízo. Certifique-se.
Cientifique-se o Ministério Público.Decorrido o trânsito em julgado,
certifique-se e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e
baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 09
de março de 2017.NOEMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA-Juíza
Substituta auxiliando no Juízo
Advogados: Karen Macedo de Castro, Bruna Carolina Santos
Gonçalves, Raimundo de Albuquerque Gomes, Rubens da Mata Lustosa
Junior

080 - 0014057-21.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014057-9
Réu: Antonio Almeida Oliviera
 Dessarte, pelos fundamentos e fatos jurídicos expostos, CONCEDO O
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerido,
todavia, dando-se as custas nos termos do art. 98,§ 3.º do CPC. Com
efeito, nomeio defensor público (dativo) ao requerido o d. defensor que
atua neste juízo (art. 34 da  Lei n.º 11340/2006), para assisti-lo nos
presentes autos, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP, extensivamente,
por analogia, c/c art. 306 do CPC, cc o art. 13, da LVD. Considerando a
decisão liminar proferida; o ato de ouvida realizado à fl. 52/52-v (mídia
anexa), bem como os demais atos processuais havidos posteriormente à
referida decisão concessiva das medidas, determino:Abra-se vista à
Defensoria Pública em assistência ao requerido, para ciência,
ratificação, arguições e formulações que entender de direito, no prazo de
10 (dez) dias. Havendo arguições preliminares e/ou requerimentos por
diligências, retornem-me conclusos os autos à nova apreciação, ou, de
logo, conclusos para proferir sentença, em caso diverso.Publique-se.
Cumpra-se, imediatamente.Boa Vista, 09  de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

081 - 0014315-31.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014315-1
Réu: Juarez de Jesus Alencar
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
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deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se, todavia,
que a requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar. Com efeito, JULGO
PREJUDICADO o pedido de oitiva da requerente formulado pela
Defensoria Pública, nestes autos, podendo, todavia, haver designação,
oportunamente, no correspondente feito criminal, para o qual se presta,
mesmo, o ato aventado, nos termos do art.  16 da Lei n.º
11.340/2006.Sem custas.Oficie-se à delegacia de origem especializada -
DEAM - solicitando a remessa ao juízo dos correspondentes autos de
inquérito policial, acaso instaurado, no estado. Com a chegada do
caderno, e nesse, juntem-se cópias desta sentença e da referida ulterior
manifestação de vontade da requerente (fl. 25), e abra-se vista do
referido feito ao Ministério Público para as aduções quanto ao
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 a Defensoria
Pública em assistência à requerente, bem como o Ministério
Público.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e ARQUIVEM-
SE os presentes autos,  com as ba ixas e  comunicações
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,   07     de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

082 - 0014328-30.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014328-4
Réu: Wagner Viana da Silva
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se que a
requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar.  Com efeito, JULGO
PREJUDICADO o pedido de oitiva da requerente formulado pela
Defensoria Pública, nestes autos, podendo, todavia, haver designação,
oportunamente, no correspondente feito criminal, para o qual se presta,
mesmo, o ato aventado, nos termos do art.  16 da Lei n.º
11.340/2006.Sem custas.Oficie-se à delegacia de origem especializada -
DEAM - solicitando a remessa ao juízo dos correspondentes autos de
inquérito policial, acaso instaurado, no estado. Com a chegada do
caderno, e nesse, juntem-se cópias desta sentença e da referida ulterior
manifestação de vontade da requerente (fl. 40), e abra-se vista do
referido feito ao Ministério Público para as aduções quanto ao
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, bem como a Defensoria Pública em assistência a ambas as
partes.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e ARQUIVEM-
SE os presentes autos,  com as ba ixas e  comunicações
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  07 de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

083 - 0014817-67.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014817-6
Réu: Antonio Jose
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se que a
requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar.  Com efeito, JULGO
PREJUDICADO o pedido de oitiva da requerente formulado pela
Defensoria Pública, nestes autos, podendo, todavia, haver designação,
oportunamente, no correspondente feito criminal, para o qual se presta,
mesmo, o ato aventado, nos termos do art.  16 da Lei n.º
11.340/2006.Sem custas.Oficie-se à delegacia de origem especializada -
DEAM - solicitando a remessa ao juízo dos correspondentes autos de
inquérito policial, acaso instaurado, no estado. Com a chegada do
caderno, e nesse, juntem-se cópias desta sentença e da referida ulterior
manifestação de vontade da requerente (fl. 23), e se abra vista do
referido feito ao Ministério Público para as aduções quanto ao
procedimento criminal.Intime-se, unicamente, a requerente, tentando
primeiramente o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte
final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se
necessário, expedir o correspondente ato, atentando-se quanto aos

dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-
os.Cientifique-se a Defensoria Pública em assistência à requerente, bem
como o Ministério Público.Transitada em julgado a sentença, certifique-
se, e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e
comunicações devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa
Vista/RR,  06 de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

084 - 0014894-76.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014894-5
Réu: Ednarso Thome da Silva
 Pelo exposto, ante a ocorrência de FALTA DE ELEMENTOS bastantes
à análise de situação de violência doméstica com motivação
exclusivamente no gênero, bem como em face da AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS CAUTELARES à concessão da cautela pretendida, nesta
via de urgência, na forma alhures escandida, nos termos da Lei N.°
11.340/2006, MANTENHO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO INICIAL,
no que DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, com base no art. 485, I, do CPC, ressalvando-se que a
requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar. Sem custas.Oficie-se à
delegacia de origem especializada (DEAM), encaminhando cópia da
presente decisão, para juntada aos correspondentes autos de inquérito
policial, acaso instaurado; conclusão das investigações e remessa
daquele caderno ao juízo, nos termos de lei. Intime-se unicamente a
requerente, em última tentativa de sua localização pessoal, reportando-
se, na integralidade, os dos indicados às fls. 14/14-v, devendo constar
notificação ao Sr(ª). Oficial(a) de Justiça para realizar as diligências em
dias e horários distintos, inclusive noturnos e em finais de semana, com
as prerrogativas do art. 212, §2.º, CPC, fazendo-se constar do
expediente notificação à parte de que, querendo, poderá recorrer desta
decisão, ao que deverá procurar este Juizado no prazo de até 15
(quinze) dias úteis (arts. 219; 1003, §5.º e 1009 do CPC), para os
necessários procedimentos. Dê-se ciência ao Ministério Público e à
Defensoria Pública atuante no juízo, esta em assistência à vítima de
violência doméstica.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas devidas.Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07  de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

085 - 0014955-34.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014955-4
Réu: Maik Lima Alves
 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 ao direito de família,
ante a ausência de elementos para análise das questões cíveis de
fundo, na presente via cautelar de medida protetiva, ficando as medidas
protetivas ora confirmadas vigorando até ulterior decisão ou declaração
de extinção da punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos
do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito do
requerido discutir as questões cíveis na via ordinária.Com efeito, ante a
incompetência material deste Juízo para julgamento das questões
adstritas ao direito de família, havendo direito de visitas relativo a(os)
filho(os) menor(es) pendente de solução, determino que pessoa de
confiança das partes deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da
requerente, em caso de visitação do requerido, mantendo-se a distância
mínima determinada, devendo qualquer das partes buscar a
regulamentação dessa e demais questões pendentes, através de ação
apropriada (tais como separação, partilha de bens, guarda, regime de
visitação, alimentos, etc.), se ainda não regulamentados, buscando-se,
se necessário, auxílio da Defensoria Pública, tudo com a urgência
necessária ao caso.Por fim, advirto as partes para o cumprimento
integral das determinações constantes da decisão liminar proferida, nos
termos ora mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e até
revogação das medidas, em dando causa à sua quebra a requerente, ou
aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva,
em dando causa ao seu descumprimento o requerido, nos termos de lei
(art. 20 da Leei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do CPP), sem prejuízo
da aplicação de outras sanções cabíveis, ficando a requerente notificada
de que deverá acionar a Polícia e registrar eventuais novas investidas do
requerido, imediatamente.Concedo o benefício da assistência judiciária
gratuita, dando-se as custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.Oficie-
se à delegacia de origem especializada (DEAM), encaminhando cópia
desta sentença, e do Termo de Declaração da vítima, ulteriormente
apresentado (contendo representação criminal), para juntada aos
correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão das investigações
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e  remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de lei. Junte-se cópia
da presente sentença nos feitos em nome das partes, eventualmente em
curso no juízo, bem como digitalizem-se a decisão, esta sentença e os
respectivos expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em
Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o
deslinde final do correspondente procedimento criminal.Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados, antes, confirmando-os. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública, na assistência de ambas as
partes.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 março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

086 - 0015024-66.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015024-8
Réu: Augusto Wallace Mota Sena
 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, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, no que MANTENHO
AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas,
que perdurarão até ulterior decisão ou declaração de extinção da
punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito
Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito de discussão das
questões cíveis na via ordinária. Com efeito, ante a incompetência
material deste Juízo para julgamento das questões cíveis e adstritas ao
direito de família (tais como separação, partilha de bens, guarda,
visitação e alimentos a dependentes mentores, etc.), deverão as partes
buscar a regulamentação das situações pendentes, por meio de ação
apropriada, se ainda não regulamentados, buscando-se, se necessário,
auxílio da Defensoria Pública, tudo com a urgência necessária ao
caso.ADVIRTO 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 e alusivamente aos fatos de que
tratam estes autos.Intimem-se as partes, pprimeiramente 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, todavia, antes, confirmando-os. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública, esta na assistência da 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, 07   de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

087 - 0015049-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015049-5
Réu: Deusdete Aniceto Pontes Benicio
 Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, REJEITO AS
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE REQUISITOS
CAUTELARES PARA A CONCESSÃO LIMINAR DAS MEDIDAS
PROTETIVAS, arguidas em sede de contestação, bem como, em
consonância com a manifestação do Ministério Público Estadual atuante
no Juízo, nesta parte, 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
v í t ima/ requeren te ,  nes ta  par te ,  JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR, restando CONFIRMADAS AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas,
EXCETUANDO-SE, de outra parte, o pedido de RESTITUIÇÃO DE
PERTENCE (aparelho celular) item 1 da decisão liminar, que a
REVOGO, ante as justificativas apresentadas pelo requerido em suas
razões contestatórias, devendo as partes, todavia, realizar os acordos
cíveis pertinentes a qualquer questão patrimonial em sede apropriada.
As medidas ora confirmadas perdurarão até ulterior decisão ou
declaração de extinção da punibil idade, a ser proferida nos
correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem
prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na via

ordinária.Com efeito, ante a incompetência material deste Juízo para
julgamento das questões adstritas ao direito de família, havendo direito
de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es) pendente de solução,
determino que pessoa de confiança das partes deverá retirar/devolver
a(s) criança(s) da casa da requerente, em caso de visitação do
requerido, mantendo-se a distância mínima determinada, devendo
qualquer das partes, repiso: buscar a regulamentação dessa e demais
questões pendentes, através de ação apropriada, se ainda não
regulamentados.ADVIRTO AS PARTES para o cumprimento integral das
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
mantidos, sob pena de perda de sua eficácia, e até revogação das
medidas, em dando causa à sua quebra a reqquerente, ou aplicação de
medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando
causa ao seu descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da
Lei n.º 11.340/2006, cc art. 313, III, do CPP), sem prejuízo da aplicação
de outras sanções cabíveis, ficando a requerente notificada de que
deverá acionar a Polícia e registrar eventuais novas investidas do
requerido, imediatamente.Custas proporcionais pelo requerido, ficando
este ciente, desde já, do dever de seu recolhimento, pelo que deverá
procurar a Secretaria deste Juízo para os necessários procedimentos,
sob pena de inclusão de seu nome na dívida ativa da união, nos termos
de lei.Oficie-se à delegacia de origem especializada (DEAM),
encaminhando cópia desta sentença, e do Termo de Declaração da
vítima, ulteriormente apresentado (contendo representação criminal),
para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão
das investigações e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei. Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo, bem como digitalizem-se a decisão,
esta sentença e os respectivos expedientes de intimação do requerido,
mantendo-os em Secretaria, em arquivo eletrônico, devidamente
identificado, até o deslinde final do correspondente procedimento
criminal.Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato presencial,
em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco)
dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os correspondentes
atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais indicados, antes,
confirmando-os. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública, na assistência unicamente da requerente.Intime-se o patrono do
requerido, via DJE.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
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Clovis Melo de Araújo

088 - 0016248-39.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016248-2
Réu: Maricelson da Silva de Souza
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
CAUTELARES COMBINADA COM A AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL (falta de interesse de agir) DA REQUERENTE, na forma
alhures escandida, DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente
procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA liminarmente deferidas e DECLARO EXTINTO O
PROCEDIMENTO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC, ressalvando-se que a requerente poderá, a qualquer tempo,
requerer novas medidas protetivas, caso venha novamente a necessitar.
Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM), encaminhando
cópia desta decisão, para juntada aos correspondentes autos de
inquérito policial; conclusão das investigações, em face do entendimento
lançado na ADIN n.°4424 (STF; DOU de 17/02/2012; Publicação da
Decisão Final, Acórdão, DJ 01.08.2014), pois que o caso trata   de lesão
corporal, devendo proceder a remessa daquele caderno ao juízo, nos
termos de lei.Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato
presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até
05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados nos autos, antes, confirmando-os. Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública em assistência a vítima de violência
doméstica.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes
autos, com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07  de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

089 - 0016251-91.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016251-6
Réu: L.C.M.S.
 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, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e MANTENHO AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, que
perdurarão até ulterior decisão ou declaração de extinção da
punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito
Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito de discussão das
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questões cíveis na via ordinária. Havendo direito de visitas relativo a(os)
filho(os) menor(es) pendente de solução, determino que pessoa de
confiança das partes deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da
requerente, em caso de visitação do requerido, mantendo-se a distância
mínima determinada, devendo qualquer das partes buscar a
regulamentação dessa e demais questões pendentes, através de ação
apropriada buscando-se, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública.Advirto as partes ao cumprimento das 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 resspectivos 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, esta na
assistência da 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,  07
de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

090 - 0016309-94.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016309-2
Réu: Lucikelly Nunes Souza e outros.
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se, todavia,
que a requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar.Com efeito, JULGO
PREJUDICADO o estudo de caso determinado, bem com o pedido de
oitiva da requerente formulado pela Defensoria Pública, nestes autos,
podendo, todavia, haver designação, oportunamente, no correspondente
feito criminal, para o qual se presta, mesmo, o ato aventado, nos termos
do art. 16 da Lei n.º 11.340/2006.Sem custas.Oficie-se à delegacia de
origem especializada - DEAM - solicitando a remessa ao juízo dos
correspondentes autos de inquérito policial, acaso instaurado, no estado.
Com a chegada do caderno, e nesse, juntem-se cópias desta sentença e
da referida ulterior manifestação de vontade da requerente (fl. 26), e se
abra vista do referido feito ao Ministério Público para as aduções quanto
ao procedimento criminal.Intime-se, unicamente, a requerente, tentando
primeiramente o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte
final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se
necessário, expedir o correspondente ato, atentando-se quanto aos
dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-
os.Cientifique-se a Defensoria Pública em assistência à requerente, bem
como o Ministério Público.Transitada em julgado a sentença, certifique-
se, e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e
comunicações devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa
Vista/RR,  07  de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

091 - 0016319-41.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016319-1
Réu: Osmar Vieira Damasceno
 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, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e MANTENHO AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, que
perdurarão até ulterior decisão ou declaração de extinção da
punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito
Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito de discussão das
questões cíveis na via ordinária.Havendo direito de visitas relativo a(os)
filho(os) menor(es) pendente de solução, determino que pessoa de
confiança das partes deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da

requerente, em caso de visitação do requerido, mantendo-se a distância
mínima determinada, devendo qualquer das partes buscar a
regulamentação dessa e demais questões pendentes, através de ação
apropriada buscando-se, se necessário, auxílio da Defensoria
Pública.Advirto as partes ao cumprimento das 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 resppectivos 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 ambas as partes.Após o trânsito em julgado, certifique-se e
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  07 de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

092 - 0016504-79.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016504-8
Réu: Arnobio da Silva Pinho
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se que a
requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar. Sem custas.Oficie-se à
delegacia especializada (DEAM), encaminhando cópia desta decisão,
para juntada aos correspondentes autos de inquérito policial; conclusão
das investigações, em face do entendimento lançado na ADIN n.°4424
(STF; DOU de 17/02/2012; Publicação da Decisão Final, Acórdão, DJ
01.08.2014), pois que o caso trata de lesão corporal, devendo realizar a
remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de lei.Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-
os.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública em
assistência a vítima de violência doméstica.Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,    07
de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

093 - 0016572-29.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016572-5
Réu: Samuel Oliveira Neves
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se que a
requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar. Com efeito, JULGO
PREJUDICADO o pedido de oitiva da requerente formulado pela
Defensoria Pública, nestes autos, podendo, todavia, haver designação,
oportunamente, no correspondente feito criminal, para o qual se presta,
mesmo, o ato aventado, nos termos do art. 16 da Lei n.º 11.340/2006.
Sem custas.Oficie-se à delegacia de origem especializada - DEAM -
solicitando a remessa ao juízo dos correspondentes autos de inquérito
policial, acaso instaurado, no estado. Com a chegada do caderno, e
nesse, juntem-se cópias desta sentença e da referida ulterior
manifestação de vontade da requerente (fl. 34), e abra-se vista do
referido feito ao Ministério Público para as aduções quanto ao
procedimento criminal.Intimem-se as partes, primeiramente tentando o
ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de
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até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados nos autos, antes, confirmando-os.Cientifique-se a Defensoria
Pública em assistência à requerente, bem como o Ministério
Público.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e ARQUIVEM-
SE os presentes autos,  com as ba ixas e  comunicações
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 07  de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

094 - 0017405-47.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017405-7
Réu: Jozias Moreira da Costa Filho
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se, todavia,
que a requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar.  Com efeito, JULGO
PREJUDICADA as aduções apresentadas em sede de contestação, bem
como o pedido de oitiva da requerente formulado em réplica, nestes
autos, podendo, todavia, haver designação, oportunamente, no
correspondente feito criminal, para o qual se presta, mesmo, o ato
aventado, nos termos do art. 16 da Lei n.º 11.340/2006.Sem
custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM), encaminhando cópia
desta decisão, para juntada aos correspondentes autos de inquérito
policial; conclusão das investigações, em face do entendimento lançado
na ADIN n.°4424 (STF; DOU de 17/02/2012; Publicação da Decisão
Final, Acórdão, DJ 01.08.2014), pois que o caso trata de lesão corporal,
e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de lei.Intimem-se as
partes, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274,
CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após,
se necessário, expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-
os.Cientifique-se a Defensoria Pública em assistência as ambas às
partes, bem como o Ministério Público.Transitada em julgado a
sentença, certifique-se, e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as
baixas e comunicações devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista/RR,  07  de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza
de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

095 - 0017417-61.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017417-2
Réu: Edney Teixeira da Silva
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se que a
requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar.  Com efeito, JULGO
PREJUDICADO o pedido de oitiva da requerente formulado pela
Defensoria Pública, nestes autos, podendo, todavia, haver designação,
oportunamente, no correspondente feito criminal, para o qual se presta,
mesmo, o ato aventado, nos termos do art.  16 da Lei n.º
11.340/2006.Sem custas.Oficie-se à delegacia de origem especializada -
DEAM - solicitando a remessa ao juízo dos correspondentes autos de
inquérito policial, acaso instaurado, no estado. Com a chegada do
caderno, e nesse, juntem-se cópias desta sentença e da referida ulterior
manifestação de vontade da requerente (fl. 25), e se abra vista do
referido feito ao Ministério Público para as aduções quanto ao
procedimento criminal.Intime-se, unicamente, a requerente, tentando
primeiramente o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte
final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se
necessário, expedir o correspondente ato, atentando-se quanto aos
dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-
os.Cientifique-se a Defensoria Pública em assistência à requerente, bem
como o Ministério Público.Transitada em julgado a sentença, certifique-
se, e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e
comunicações devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa
Vista/RR,   07 de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

096 - 0017423-68.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017423-0
Réu: Francisco Rodrigues
 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, REVEJO tão somente A MEDIDA SUSPENSIVA DE
VISITAÇÃO AOS FILHOS MENORES EM COMUM, QUE A REVOGO,
pois que restou prejudicada ante informações constantes do relatório do
estudo de caso realizado, nos termos dos arts. 22, IV e 30, da Lei N.º
11.340/2006, ficando as medidas ora confirmadas vigorando até ulterior
decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser proferida nos
correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem
prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na via
ordinária.  ADVIRTO 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 e alusivamente aos fatos de que
tratam estes autos.Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato
presencial, emm 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, todavia, antes, confirmando-os. Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública, esta na assistência da 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,  07  de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

097 - 0017463-50.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017463-6
Réu: Francisco Ferreira da Silva
 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 RESTRIÇÃO OU SUSPENSÃO
DE VISITAS AOS DEPENDENTES MENORES, 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. Havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es)
pendente de solução, determino que pessoa de confiança das partes
deverá retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente, em caso
de visitação do requerido, mantendo-se a distância mínima determinada,
devendo qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e demais
questões pendentes, através de ação apropriada buscando-se, se
necessário, auxílio da Defensoria Pública.Advirto as partes ao
cumprimento das 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
custtas.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
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Pública em assistência a ambas as partes.Após o trânsito em julgado,
certifique-se e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e
baixas devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07
de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

098 - 0017476-49.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017476-8
Réu: Kalberg da Silva Magalhaes
 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 INTEGRALMENTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela ví t ima/requerente e JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR, no que CONFIRMO AS MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, que perdurarão
até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação
Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na
via ordinária.ADVIRTO AMBAS AS PARTES a cumprirem as
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
confirmados, integralmente, sob pena de revogação da cautela, em
dando causa à sua quebra a requerente, devendo esta colaborar para
sua efetividade, não criando embaraços ou situações que culminem em
novos conflitos, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive
prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
nos termos de lei (art. 20 da Lei n.° 11.340/2006. cc art. 313. III. do
CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as custas nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC.Oficie-se à delegacia de origem
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, para
juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão das
investigações e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei.Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo e alusivos aos fatos deste feito, bem
como se digitalizem a decisão, esta sentença e os respectivos
expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em Secretaria, em
arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal.Intimem-se as partes,
primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC,
parte ffinal), 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 ambas as partes.Após o trânsito em julgado, certifique-se e
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,    07    de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

099 - 0017559-65.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017559-1
Réu: Leandro da Cunha Silva
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, ressalvando-se, todavia,
que a requerente poderá, a qualquer tempo, requerer medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar. Sem custas.Oficie-se à
delegacia especializada de origem (DEAM), encaminhando cópia da
presente decisão, para juntada aos correspondentes autos do inquérito
policial, acaso instaurado; conclusão das investigações e remessa do
referido caderno ao juízo, nos termos de lei.Intime-se, unicamente, a
requerente, tentando primeiramente o ato presencial, em Secretaria (art.
274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente
após, se necessário, expedir o correspondente ato, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-
os.Cientifique-se a Defensoria Pública em assistência à requerente, bem
como o Ministério Público.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os
presentes autos, com as anotações e baixas necessárias.Publique-se.
Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07 de março de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

100 - 0017583-93.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017583-1
Réu: Anselmo da Silva Neto
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
CAUTELARES COMBINADA COM A AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL (falta de interesse de agir) DA REQUERENTE, na forma
alhures escandida, DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente
procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA liminarmente deferidas e DECLARO EXTINTO O
PROCEDIMENTO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,

do CPC,  ressalvando-se que a requerente poderá, a qualquer tempo,
requerer novas medidas protetivas, caso venha novamente a necessitar.
Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM), encaminhando
cópia desta decisão, para juntada aos correspondentes autos de
inquérito policial; conclusão das investigações, em face do entendimento
lançado na ADIN n.°4424 (STF; DOU de 17/02/2012; Publicação da
Decisão Final, Acórdão, DJ 01.08.2014), pois que o caso trata de lesão
corporal, e remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei.Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato presencial, em
Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias
úteis e, somente após, se necessário, expedir os correspondentes atos,
atentando-se quanto aos dados mais atuais indicados nos autos, antes,
confirmando-os.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública em assistência a requerente.Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 07 de
março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

101 - 0017763-12.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017763-9
Réu: Raimundo Zoza Serra Azul de Oliveira
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ressalvando-se, todavia,
que a requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar. Sem custas.Oficie-se à
delegacia especializada (DEAM), encaminhando cópia desta decisão,
para juntada aos correspondentes autos de inquérito policial; conclusão
das investigações, em face do entendimento lançado na ADIN n.°4424
(STF; DOU de 17/02/2012; Publicação da Decisão Final, Acórdão, DJ
01.08.2014), pois que o caso trata de lesão corporal, e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei.Intimem-se as partes, primeiramente
tentando o ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por
prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário,
expedir os correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais
atuais indicados nos autos, antes, confirmando-os.Cientifique-se o
Ministério Público.Anote-se a constituição dos patronos de ambas as
partes, para fins de suas intimações, via DJE.Transitada em julgado a
sentença, certifique-se, e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as
baixas e comunicações devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-
se.Boa Vista/RR, 07  de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-
Juíza de Direito Titular
Advogados: Ivonei Darci Stulp, Deusdedith Ferreira Araújo, Sarah
Almeida Mubarac

102 - 0017793-47.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017793-6
Réu: Gabriel Pereira da Silva
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DO INTERESSE
(DE AGIR) PROCESSUAL da requerente, na forma alhures escandida,
DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente procedimento, no que
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente
deferidas e DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, ressalvando-se que a
requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas
protetivas, caso venha novamente a necessitar.  Sem custas.Oficie-se à
delegacia especializada de origem (DEAM), encaminhando cópia da
presente decisão, para juntada aos correspondentes autos do inquérito
policial, acaso instaurado; conclusão das investigações e remessa do
referido caderno ao juízo, nos termos de lei.Intime-se, unicamente, a
requerente, tentando primeiramente o ato presencial, em Secretaria (art.
274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e, somente
após, se necessário, expedir o correspondente ato, atentando-se quanto
aos dados mais atuais indicados nos autos, antes, confirmando-os.
Conste-se do respectivo ato notificação à parte de que, querendo,
poderá recorrer desta decisão, devendo procurar este juizado no prazo
de até 15 (quinze) dias úteis (arts. 219; 1003, §5.º e 1009 do CPC), para
os necessários procedimentos.Cientifique-se a Defensoria Pública em
assistência à requerente, bem como o Ministério Público. Após o trânsito
em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e
baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,
07     de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito
Titular
Nenhum advogado cadastrado.

103 - 0017822-97.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017822-3
Réu: Joab Maciel da Silva
 Pelo exposto, ante a superveniência de AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
CAUTELARES COMBINADA COM A AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL (falta de interesse de agir) DA REQUERENTE, na forma
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alhures escandida, DECLARO A PERDA DE OBJETO do presente
procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA liminarmente deferidas e DECLARO EXTINTO O
PROCEDIMENTO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC, ressalvando-se que a requerente poderá, a qualquer tempo,
requerer novas medidas protetivas, caso venha novamente a necessitar.
Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada (DEAM), encaminhando
cópia desta decisão, para juntada aos correspondentes autos de
inquérito policial; conclusão das investigações, e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei.Intime-se tão somente a requerente,
fazendo-se constar de seu expediente notificação de que, querendo,
poderá recorrer desta decisão, devendo procurar este juizado, no prazo
de até 15 (quinze) dias úteis (arts. 219; 1003, §5.º e 1009 do CPC),
contados da data em que deste ato tomar ciência, para os necessários
encaminhamentos.Antes se expedir o correspondente mandado à parte,
porém, realizem-se contatos telefônicos visando confirmar/atualizar seus
dados de endereço, e tentar seu chamamento/comparecimento para
intimação pessoal em Secretaria (art. 274, parte final, CPC), por prazo
de até 05 (cinco) dias úteis (analogamente ao disposto no §1.º do art.
485 cc art. 219, ambos do CPC).Cientifique-se o Ministério Público e a
Defensoria Pública em assistência, unicamente, da requerente.Após o
trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as
anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Cumpra-
se.Boa Vista/RR,  07  de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-
Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
104 - 0009709-57.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009709-2
Réu: Daniel Cabral de Souza
 (..)Tendo em vista que o correspondente feito criminal já foi distribuído e
autuado sob n.° 0832035-75.2016.8.23.0010, ARQUIVE-SE o presente
procedimento, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se.Boa
Vista/RR, 08 de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 10/03/2017

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

Inquérito Policial
105 - 0195034-86.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.195034-6
Indiciado: J.A.C.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JONATAS DE ABREU
CAVALCANTE pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao delito descrito no art. 129, §9º, do CP de que trata
estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

106 - 0197381-92.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.197381-9
Indiciado: V.M.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VIANEIDE
MONTELES DE SOUZA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 129, §9º, do CP de que
trata estes autos.ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR,  09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

107 - 0215605-44.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.215605-7
Indiciado: I.T.

 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de IVAN de Tal pela
ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao
delito descrito no art. 129, §9º, do CP de que trata estes autos.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista-RR, 09 de Março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

108 - 0220358-44.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.220358-6
Indiciado: C.R.L.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLEILSON
RODRIGUES LIMA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 129, §9º, do CP de que
trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

109 - 0221926-95.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.221926-9
Indiciado: E.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDVAN SIMÃO pela
ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal quanto ao
deli to descri to no art.  129, §9º, do CP de que trata estes
autos.ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

110 - 0223090-95.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.223090-2
Indiciado: O.M.S.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ONIL MESSIAS
SANTOS SOUZA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito de lesão corporal descrito no art. 129,
§9º do CP, bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime
quanto ao delito de injúria, descrito no art. 140, do CP. ARQUIVEM-SE
os autos, com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o
disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista-
RR, 09 de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito
Titular
Nenhum advogado cadastrado.

111 - 0223614-92.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.223614-9
Indiciado: J.C.O.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JACKSON COELHO
DE OLIVEIRA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto aos delitos descritos nos arts. 129, §9º e 150 ambos do
CP. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. Sem
custas.P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  09  de março de 2017.SISSI
MARLENE DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º
JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

112 - 0224087-78.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.224087-7
Indiciado: J.L.P.P.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ LUIS
PINHEIRO PEREIRA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 129, §9º, do CP de que
trata estes autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

113 - 0015082-79.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.015082-9
Indiciado: R.S.G.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RODRIGO DA SILVA
GOMES pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal
quanto ao delito descrito no art. 129, §9º, do CP de que trata estes
autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
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atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista-RR,  09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

114 - 0003233-71.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.003233-4
Indiciado: M.A.A.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE  DE MARCIO ANTONIO
ARAÚJO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de que trata estes
autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.  Boa Vista-RR,  09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no pelo 1º
JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
115 - 0009910-88.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.009910-5
Réu: Ronei da Silva Ferreira
 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal
contida na denúncia para CONDENAR RONEI DA SILVA FERREIRA,
por infração ao art. 129, §9º do CP e art. 7º, I da Lei n. 11.340/06.
Atendido ao princípio da individualização da pena, passo à sua
dosimetria.A culpabilidade elevada considerando tratar-se o réu de
policial militar, de quem se espera proteção e que deveria se comportar
de forma íntegra e irretocável, buscando a ordem pública. O réu não
ostenta maus antecedentes (fl. 148). Não há elementos nos autos para
se aferir a personalidade e conduta social. Os motivos são reaprováveis,
pois agiu por ciúmes da vítima. As circunstâncias do crime são
desfavoráveis, pois agrediu a vítima na presença das filhas dela, além
de tê-las expulsado de casa também. As consequências advindas do
crime foram as normais do tipo penal. A vítima não contribuiu para a
eclosão do evento. Em razão das circunstâncias desfavoráveis, fixo a
pena em 4 meses de detenção.Na segunda fase da dosimetria da pena,
ausente circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena
base.Não verifico também causas de aumento ou diminuição na terceira
fase da dosimetria, razão pela qual torno a pena definitiva em 4 meses
de detenção.Fixo o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", c/c § 3o,
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 de lesão corporal 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 condições a serem estabelecidas a critério da Vaara de
Execução de Penas e Medidas Alternativas à Pena Privativa de
Liberdade, devendo ser observada a condição de pol ic ia l
militar.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 restri t iva de sua
liberdade.Condeno ao pagamento das custas processuais, cujo valor
deverá ser descontado do valor da fiança recolhida, nos termos do art.
336 do CPP.Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387,
inc. IV), considerando depoimento da vítima de que não tem interesse
em indenização.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. Intimem-se.Boa
Vista-RR, 8 de março de 2017.NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA-
Juíza Substituta
Nenhum advogado cadastrado.

116 - 0004728-19.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004728-9
Réu: Charles Almeida da Silva
 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR
CHARLES ALMEIDA DA SILVA, por infração ao art. 129, §9º do CP e
art. 65 da LCP c/c art. 61, II, f do CP e art. 7º, I e II da Lei n. 11.340/06,
bem como para ABSOLVÊ-LO da infração ao art. 147 e art. 330, ambos
do CP, com fundamento no art. 386, III do CPP. Atendido ao princípio da
individualização da pena, passo à sua dosimetria.A culpabilidade
elevada considerando que o réu encontrava-se embriagado por ocasião

da lesão corporal não se recordando sequer dos fatos, além de ter
praticado a contravenção penal de perturbação da tranquilidade mesmo
ciente da medida protetiva que o impedia de se aproximar da vítima. O
réu não ostenta maus antecedentes embora registre ação penal em
procedimento findo, que será valorado na segunda fase da dosimetria da
pena (fl. 87). Não há elementos nos autos para se aferir a personalidade
e conduta social. Os motivos são reaprováveis, pois não aceitava o fim
do relacionamento. As circunstâncias do crime são normais à espécie.
As consequências desfavoráveis considerando que a vítima ficou
bastante lesionada, inclusive pegou atestado para não precisar trabalhar
com o rosto machucado, que estava deformado pelas agressões e levou
semanas para voltar ao normal. A vítima não contribuiu para a eclosão
do evento. Em razão das circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena em 6
meses de detenção para o crime de lesão corporal e 30 dias de prisão
simples pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade.Na
segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante de
reincidência específica (010.13.016008-7), majoro a pena em 1/3 para o
crime de lesão corporal, restando fixada em 8 meses de detenção.Com
relação a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, verifico a
presença da agravante de reincidência, bem como da agravante do art.
61, II, f do CP, razão pela qual majoro a pena em 1/3, restando fixada
em 40 dias dde prisão simples.Não verifico causas de aumento ou
diminuição na terceira fase da dosimetria, razão pela qual torno a pena
definitiva em 8 meses de detenção para o crime de lesão corporal e 40
dias de prisão simples para a contravenção penal de perturbação da
tranquilidade.Por aplicação do disposto no § 2º, do art. 387, do CPP,
verifico pela certidão carcerária, que o réu foi preso em decorrência
deste fato no dia 9/1/2015, permanecendo preso até o dia 14/3/2015,
portanto, o tempo de prisão provisória cumprida foi de 2 meses e 5 dias.
Logo, procedida à detração da pena fixada, verifica-se que o réu ainda
deverá cumprir 5 meses e 25 dias de detenção, mais 40 dias de prisão
simples.Fixo o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, c, c/c § 3o, do
Código Penal.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 de lesão corporal 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 condições a serem
estabelecidas a critério da Vara de Execução de Penas e Medidas
Alternativas à Pena Privativa de Liberdade, devendo ser observada a
condição de policial militar. 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 ao pagamento das custas
processuais, cujo valor deverá ser descontado do valor da fiança
recolhida, nos termos do art. 336 do CPP.Deixo de fixar o valor mínimo
de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), considerando a ausência de
requerimento.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. Intimem-se.Boa
Vista-RR, 9 de março de 2017.NOÊMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA-
Juíza Substituta
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
117 - 0014888-74.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.014888-4
Indiciado: F.S.G.
 Isto posto, em consonância com a manifestação ministerial, fulcrado no
artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FRANCISCO SILVA GOMES, pela
ocorrência da DECADÊNCIA do direito de oferecimento de queixa-crime
por parte da vítima, relativamente à imputação penal dos presentes
autos. Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as
providências de comunicações e baixas devidas, atentando-se para o
disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ.P.R.I. Cumpra-se.  Boa Vista-RR,
09 de março de 2017.SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES-Juíza
de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

118 - 0015190-06.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.015190-4
Indiciado: I.S.O.
 Destarte, de ofício, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do
Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ITAMAR
SOUSA DE OLIVEIRA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
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punitiva estatal quanto a contravenção penal de vias de fato, descrita no
art. 21 da LCP, bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-
crime quanto ao delito de injúria, descrito no art. 140, do CP.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

119 - 0015214-34.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.015214-2
 Isto posto, em consonância com a manifestação ministerial, fulcrado no
artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOÃO BATISTA DE MACEDO
MARTINS, pela ocorrência da DECADÊNCIA do direito de oferecimento
de queixa-crime por parte da vítima, relativamente à imputação penal
dos presentes autos.Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos
com as providências de comunicações e baixas devidas, atentando-se
para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ.P.R.I. Cumpra-se.  Boa
Vista-RR, 09 de março de 2017.SISSI MARLENE DIETRICH
SCHWANTES-Juíza de Direito - auxil iando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

120 - 0007294-72.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007294-2
Indiciado: R.A.P.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ROGERIO DE
ALMEIDA PASSOS pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de que trata
estes autos.ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR,  09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

121 - 0007927-83.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007927-7
Indiciado: D.P.S.P.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DINARA PATRICIA
DE SALES PEREIRA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de que trata
estes autos.ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR,  09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

122 - 0009094-38.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.009094-4
Indiciado: R.A.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAIMUNDO ARAGÃO
DE SOUZA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP, bem
como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao delito de
injúria, descrito no art. 140, do CP. ARQUIVEM-SE os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 09 de março de
2017.SISSI MARLENE DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito -
auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

123 - 0001440-63.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.001440-4
Indiciado: E.M.M.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERISVALDO MELO
MARINHO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de que trata estes
autos. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista-RR, 09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

124 - 0013123-97.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.013123-2
Indiciado: D.P.S.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DOMINGOS
PEREIRA DE SOUSA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de que trata
estes autos.ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.

R. I. Cumpra-se. Boa Vista-RR,  09 de março de 2017.SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES-Juíza de Direito - auxiliando no 1º JVDFCM.
Nenhum advogado cadastrado.

125 - 0013881-42.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013881-3
Indiciado: M.F.S.
 Acolho a manifestação ministerial à fl. 25, para extinguir a punibilidade
do ofensor pela decadência quanto ao delito de injúria, e determinar o
arquivamento dos autos quanto ao crime de ameaça e à contravenção
penal de vias de fato . P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 09 de março  de
2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Expediente de 09/03/2017

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

Alimentos - Lei 5478/68
126 - 0003473-94.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.003473-8
Autor: Criança/adolescente
Réu: R.T.I.
 DESPACHO

Aguarde-se resposta ao ofício expedido para alteração de conta por
mais trinta dias.  Observe-se atentamente que o ofício pendente de
resposta está em fl.95.
Sem resposta, oficie-se cobrando.

Em, 9 de março de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Aldeide Lima Barbosa Santana, João Fernandes de
Carvalho, Nathalie Lima Machado, Natália Oliveira Carvalho, Hamilton
Brasil Feitosa Junior, Vanessa Maria de Matos Beserra, Antonio Augusto
Salles Baraúna Magalhães, Andre Fernandes dos Reis

Cumprimento de Sentença
127 - 0009238-41.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009238-2
Autor: Manoel Rodrigues Barbosa
Réu: Verônica Bruna da Silva
 DESPACHO

Renove-se a diligência para intimação do executado no endereço
apontado em fl. 27/29.
Cumpra-se com urgência.

Em, 8 de março de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Ronaldo Mauro Costa Paiva, Luiza Pagote Costa, Andre
Luiz Carvalho Reis

128 - 0019212-05.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019212-5
Autor: Roseane de Sousa Santos
Réu: Sebastião Ernesto Santos dos Anjos
 DESPACHO
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Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para manifestar-se
nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Em, 9 de março de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Andre Luiz Carvalho Reis, Rafael Alves Paiva

Comarca de Caracarai

Índice por Advogado
004419-AM-N: 001, 002

005065-AM-N: 001, 002

005804-AM-N: 001

007535-PA-N: 001

007865-PA-N: 002

000032-RR-N: 001

000101-RR-B: 001, 002, 003

000157-RR-B: 017

000203-RR-A: 016

000245-RR-B: 002

000260-RR-E: 001, 002, 003

000313-RR-A: 016

000588-RR-N: 001

000700-RR-N: 003

000815-RR-N: 010, 016

000858-RR-N: 001, 002

001088-RR-N: 016, 017

212016-SP-N: 005

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 09/03/2017

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

Cumprimento de Sentença
001 - 0001374-10.2002.8.23.0020
Nº antigo: 0020.02.001374-2
Autor: Banco da Amazônia S/a
Réu: Leite e Gouveia e Cia Ltda
 DECISÃO
Vistos etc.
Defiro pedido da Exequente do Evento 250.
Suspenda-se o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921,
§ 1º do CPC.
Decorrido o prazo, independentemente de prévia intimação da
Exequente, determino o arquivamento do feito, nos termos do art. 921, §
2º, do CPC, com início do prazo da prescrição intercorrente.
Caracaraí/RR, 09 de março de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Titular da Comarca de Caracaraí
Advogados: Annabelle de Oliveira Machado, Jonathan Andrade Moreira,
Leila Karina Corte de Alencar, Samuel Nystron de Almeida Brito,
Petronilo Varela da S. Júnior, Sivirino Pauli, Jair Mota de Mesquita,
Esmar Manfer Dutra do Padro, Diego Lima Pauli

002 - 0006510-17.2004.8.23.0020
Nº antigo: 0020.04.006510-2
Autor: Banco da Amazônia S/a
Réu: Dormeval Xavier de Souza
 DECISÃO

Defiro pleito de fl. 233.
Suspendo o presente feito, até 29/12/2017, nos termos do art. 10, I da
Lei nº 13.340/16.

Caracaraí/RR, 09 de março de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Titular da Comarca de Caracaraí
Advogados: Annabelle de Oliveira Machado, Jonathan Andrade Moreira,
Andre Alberto Souza Soares, Sivirino Pauli, Edson Prado Barros, Jair
Mota de Mesquita, Diego Lima Pauli

Monitória
003 - 0000211-09.2013.8.23.0020
Nº antigo: 0020.13.000211-4
Autor: Banco da Amazônia S.a.
Réu: A. Adeison Pereira-me e outros.
 DESPACHO

Fixo prazo de 20 dias para a intimação por edital.
Cumpra-se.

Caracaraí/RR, 09 de março de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Titular da Comarca de Caracaraí
Advogados: Sivirino Pauli, Jair Mota de Mesquita, Vanessa Lopes
Gondim

Procedimento Comum
004 - 0000049-82.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.000049-2
Autor: Laide da Silva
Réu: Vanda Mariete Cardoso de Carvalho
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais proposta
por Laide da Silva em face de Vanda Marinete Cardoso de Carvalho.
Citação, fl. 51.
Contestação fls. 53/56.
Designada audiência, a autora não foi localizada no endereço declinado
nos autos, fl. 66.
Termo de audiência informando a ausência das partes. fl. 82.
O patrono da autora pleiteou suspensão do feito pelo prazo de 60 dias
para localização da requerente e da requerida, fl. 83. Decorrido o prazo,
não sendo localizada a Requerente, a DPE pugnou pela extinção do
feito, fl. 87-verso.
É o relatório. Decido.
A parte Autora deixou de residir no endereço informado na inicial,
descumprindo com seu dever de comunicar ao juízo qualquer mudança
de endereço, conforme preceitua ao art. 77, V, do CPC.
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes,
de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma
participem do processo
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o
endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação
temporária ou definitiva;
A parte não pode se furtar as consequências do descumprimento de
seus deveres previstos no Código de Processo Civil. Ao mudar de
endereço ou fornecê-lo de forme incorreta, a parte autora impossibilita o
desenvolvimento regular do processo, visto que a parte não pode ser
localizada para dar regular andamento ao feito, conduzindo a extinção
do feito. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO.
INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO AO JUÍZO.VALIDADE. 1. () 2. Na hipótese de mudança
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de endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover
a extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço
que fora declinado nos autos. 3. () 4. A parte que descumpre sua
obrigação de atualização dee endereço, consignada no art. 39, II, do
CPC, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa
omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua
comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua desídia. 5.
Recurso especial improvido. (REsp 1299609/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe
28/08/2012)
Acidente de trânsito. Indenização por danos morais e materiais.
Extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, III, do CPC.
1. "Na hipótese de mudança de endereço pelo autor que abandona a
causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após o envio de
correspondência ao endereço que fora declinado nos autos" (Precedente
do STJ). 2. Negaram provimento ao recurso. (TJ-SP - APL:
00763544020088260114 SP 0076354-40.2008.8.26.0114, Relator:
Vanderci Álvares, Data de Julgamento: 15/10/2015,  25ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2015)
Dispõe o art. 485, IV, do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de extinção do
processo por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido do
processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Dispositivo.
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em
razão ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido do
processo, nos termos do art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas, face a gratuidade da justiça.
Decorrido o trânsito em julgado, observadas as formalidades de praxe,
arquive-se.
P.R.I.
Caracaraí/RR, 09 de março de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Titular da Comarca de Caracaraí
Nenhum advogado cadastrado.

Procedimento Sumário
005 - 0000138-08.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.000138-3
Autor: Laudiceia Cavalcante Dias
Réu: Instituto Nacional de Seguro Social - Inss
 DESPACHO

Nomeio a médica Alina Barros Portela para atuar como perita no
presente feito, visando a realização de perícia.
Intimem-se as partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, indicar
assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do Art. 465, § 1º, II
e III do CPC.
Notifique-se o perito, para os termos do Art. 465, § 2º do CPC.
Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo pericial.

Caracaraí/RR, 09 de março de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Titular da Comarca de Caracaraí
Advogado(a): Fernando Fávaro Alves

Vara Criminal
Expediente de 09/03/2017

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 Competên. Júri
006 - 0000052-71.2010.8.23.0020
Nº antigo: 0020.10.000052-8

Réu: Lenilson Santos de Oliveira
Sessão de júri DESIGNADA para o dia 10/05/2017 às 08:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
007 - 0000157-38.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000157-2
Réu: Evilazio Costa da Silva
 DESPACHO

Intime-se vítima e ofensor a comparecerem à audiência de instrução e
julgamento.

Inexitosa, qualquer das intimações, faça-a por edital.

Caracaraí, 08 de Março de 2017.

Juiz  EVALDO JORGE LEITEAudiência de INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO designada para o dia 16/05/2017 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
008 - 0000603-12.2014.8.23.0020
Nº antigo: 0020.14.000603-0
Réu: Josiney Dias do Carmo
 DESPACHO

Intime-se o réu a comparecer à audiência admonitória, designado-se
audiência.

Caracaraí, 08 de Março de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
009 - 0000526-03.2014.8.23.0020
Nº antigo: 0020.14.000526-3
Réu: Milton Quaresma Arruda
 DESPACHO

Designe-se audiência, intimando-se vítima e ofensor.

Caracaraí, 08 de Março de 2017.

Juiz  EVALDO JORGE LEITEAudiência de INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO designada para o dia 16/05/2017 às 09:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
010 - 0000030-66.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000030-9
Indiciado: M.O.M. e outros.
 SENTENÇA

Vistos etc.,

À vista da certidão de fls.48, determino o arquivamento deste feito.

Caracaraí, 08 de março de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Advogado(a): Elecilde Gonçalves Ferreira

Ação Penal
011 - 0000168-04.2015.8.23.0020
Nº antigo: 0020.15.000168-1
Réu: Jefferson Barreto dos Santos e outros.
 DESPACHO

Defiro cota ministerial (fls. 169/169v).

Certifique-se, conforme requerido.

Cumpra-se, urgente.

Caracaraí, 08 de Março de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0000378-55.2015.8.23.0020
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Nº antigo: 0020.15.000378-6
Réu: Carlos da Silva Costa
 DESPACHO

Defiro cota ministerial (fls. 203v).

Cumpra-se, conforme requerido.

Urgência, pois há agendamento do júri.

Junte-se DVD (item 3).

Após, vista ao MP.

Caracaraí, 08 de Março de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
013 - 0000316-15.2015.8.23.0020
Nº antigo: 0020.15.000316-6
Réu: Wagner Moreira Bezerra
 DESPACHO

Designe-se audiência, intimando-se vítima e ofensor.

Inexitosa, qualquer das intimações, faça-a por meio de edital.

Caracaraí, 08 de Março de 2017.

Juiz  EVALDO JORGE LEITEAudiência de INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO designada para o dia 16/05/2017 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
014 - 0000081-77.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000081-2
Indiciado: W.S.S.
 S E N T E N Ç A
Vistos etc.,
1.	Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de WESLEY SILVA
SOUSA, qualificado nos autos em epígrafe, como incurso nas penas do
art. 306 e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/1997, por fatos ocorridos em
14/01/2017.
2.	A autoridade policial arbitrou fiança, que foi recolhida (fls.02).
3.	Instado a se manifestar, o representante ministerial apôs ciência
(fls.23vº), pela homologação do flagrante.
4.	É o que entendo necessário relatar. Fundamento. Decido.
5.	Compulsando os autos, constato que o auto de prisão em flagrante foi
lavrado pela autoridade competente, no mesmo dia da prisão do
flagranteado, pelo está caracterizado o estado de flagrância previsto no
art. 302 do Código de Processo Penal, sendo, ainda, observado os
incisos LXII e LXIII do art. 5º da Constituição da República.
6.	Ademais, os documentos acostados aos autos evidenciam a existência
material do evento, havendo suficientes indícios de autoria a teor das
palavras das testemunhas e interrogatório do flagranteado.
7.	Destarte, encontram-se cumpridos os artigos 304 e 306 do CPP.
8.	Ante o exposto, homologo o auto de prisão em flagrante WESLEY
SILVA SOUSA, já qualificado.
9.	Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
10.	Junte-se cópia desta sentença aos autos principais.
11.	Após, arquivem-se, com baixas e anotações de estilo, nos termos do
Provimento CGJ nº 001/2009.
Caracaraí, 08 de março de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
015 - 0000056-64.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000056-4
 DECISÃO

Vistos etc.,

Acolho a competência deste juízo.

Autos à autoridade para apuração dos fatos.

Caracaraí, 08 de março de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Juizado Cível
Expediente de 09/03/2017

JUIZ(A) PRESIDENTE(A):
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

Cumprimento de Sentença
016 - 0008771-81.2006.8.23.0020
Nº antigo: 0020.06.008771-3
Autor: Helio Zago
Réu: Antonio Minotto
 DESPACHO

Atente-se o Cartório para a numeração das paginas dos autos.
Oficie-se ao ADERR, conforme petição retro.
Cumpra-se.

Caracaraí/RR, 09 de março de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Titular da Comarca de Caracaraí
Advogados: Josefa de Lacerda Mangueira, Ricardo Herculano Bulhões
de Mattos Filho, Elecilde Gonçalves Ferreira, Reginaldo Rubens
Magalhães da Silva

Infância e Juventude
Expediente de 09/03/2017

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

Proc. Apur. Ato Infracion
017 - 0000243-43.2015.8.23.0020
Nº antigo: 0020.15.000243-2
Infrator: Criança/adolescente e outros.
 DESPACHO

Expeça-se carta precatória à Comarca de São Luiz/RR para oitiva da
testemunha SDPM Aldely da Silva.
Designo o dia 16/05/2017, às 10h00min. para realização de audiência
em continuação.
Intimem os Infratores e seus responsáveis legais.
Notifique-se ao Ministério Público e a Defesa.
Expedientes de praxe.
Cumpra-se.

Caracaraí/RR, 09 de março de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Titular da Comarca de CaracaraíAudiência de INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO designada para o dia 16/05/2017 às 10:00 horas.
Advogados: Francisco de Assis Guimarães Almeida, Reginaldo Rubens
Magalhães da Silva

Med. Prot. Criança Adoles
018 - 0000061-86.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000061-4
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Autor: M.P.E.R.
Criança/adolescente: Criança/adolescente e outros.
 DECISÃO
Vistos etc.
Analisando os autos, verifica-se que razão assiste ao juízo da Comarca
de Boa Vista, em afastar a sua competência, remetendo os autos a este
juízo, local de residência dos menores e seus genitores, competente
para a tramitação do feito nos termos do art. 147, I e II do ECA.
Acolho a competência, ratifico todos os atos praticados.
Citem-se os genitores, no endereço de fls. 08.
Cumpra-se.

Caracaraí/RR, 09 de março de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite
Titular da Comarca de Caracaraí
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Mucajai

Índice por Advogado
000077-RR-A: 006

000155-RR-B: 007

000356-RR-B: 001

000369-RR-A: 001

001144-RR-N: 001

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 09/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

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

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Procedimento Comum
001 - 0000520-68.2011.8.23.0030
Nº antigo: 0030.11.000520-1
Autor: Miguel Marques de Oliveira
Réu: Instituto Nacional de Seguridade Social - Inss
 Autos n. 0030.11.000520-1

DECISÃO

Defiro o pedido de fls.181/182 e, desconsidero a petição de fls.171/179;

Expeça-se e encaminhe-se o respectivo RPV, conforme já determinado
à fl. 170, certificando acerca dos pressupostos para emissão de
precatório/RPV, em consonância com o artigo 100 e parágrafos da
Constituição Federal, bem como com a Resolução 115/2010 do CNJ;

Expedientes pertinentes.

Mucajaí/RR,  09 de março de 2017.

Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz Titular da Comarca
Advogados: Jefferson Ribeiro Machado Maciel, Fernando Favaro Alves,
Fabiana da Silva Nunes

Vara Criminal
Expediente de 09/03/2017

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

Ação Penal
002 - 0000097-45.2010.8.23.0030
Nº antigo: 0030.10.000097-2
Réu: José Ribamar Soares de Sousa
 AUTOS N.º 0030.10.000097-2
ACUSADO: JOSÉ RIBAMAR SOARES DE SOUZA
VÍTIMA: MARIA JOSÉ LIMA DE SOUSA
ARTIGO(S): 129, § 9º, do CPB c/c art. 5º e 7º, da Lei 11.340/06.

S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em desfavor do acusado IVAN VALADARES
DE  SOUZA, por em tese, no dia 11/12/2010, na rua sÃO jOÃO, nº 1251,
Bairro São Raimundo, neste município, o denunciado, em âmbito familiar
e com animus de ferir, ofendeu a integridade física de sua ex
companheira MARIA JOSÉ LIMA DE SOUSA, causando-lhe as lesões
corporais, descritas no Laudo de atendimento médico de fl. 14v,
conforme Denúncia de fls. 02/03, com 05 testemunhas arroladas.

Inquérito Policial às fls. 05/19.

A denúncia foi recebida às fls. 35.

O acusado foi citado às fl. 45/45, sendo apresentada resposta à
acusação à fl.38.
As testemunhas foram ouvidas, conforme fls. 46, 108 e 131, bem como o
acusado foi interrogado à fl.132.
Em Memoriais, a Promotoria requereu a procedência total da denúncia
para que JOSÉ RIBAMAR SOARES DE SOUZA seja condenado pela
prática do delito previsto no 129, § 9º, c/c artigo 62, II, "f",  ambos do
CPB, c/c art. 5º e 7º, da Lei 11.340/06 (fls.137/142).
A defesa em Memoriais Finais (fls.145/47) requereu a absolvição
sumária do acusado.
É o relato.
Decido.
Com efeito, o presente processo foi instaurado inicialmente para
averiguar a ocorrência dos crimes dos artigos 129, § 9º, do CPB c/c art.
5º e 7º, da Lei 11.340/06.
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
()
Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)
< h t t p : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / _ A t o 2 0 0 4 -
2 0 0 6 / 2 0 0 4 / L e i / L 1 0 . 8 8 6 . h t m >
§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão,
cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou,
ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de
2 0 0 6 )  < h t t p : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / _ A t o 2 0 0 4 -
2 0 0 6 / 2 0 0 0 6 / L e i / L 1 1 3 4 0 . h t m >
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela
Lei nº 11.340, de 2006) <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/L11340.htm>
Lei 11.340/06.
Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive
as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por
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indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços
naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Art. 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal;

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo Delito
acostado à fl. 17v, o qual atesta agressão física e presença de
escoriações e hematomas na face e nos braços da vítima.

As lesões produzidas na vítima foram confirmadas através do
depoimento das testemunhas Jocélia Santos e Joilma Lima dos Santos.

Quanto à autoria, em depoimentos, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, vítima e testemunhas confirmam a narrativa da denúncia,
confirmando, inclusive, que as agressões se deram porque o acusado
não aceitava o fim do relacionamento.

Clara, portanto, a autoria do fato típico praticado pelo acusado, devendo
portanto sofre as sanções legais pertinentes.

Diante do exposto, e de tudo mais que nos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido constante da denúncia, para condenar JOSÉ
RIBAMAR SOARES DE SOUZA nas penas dos crimes previstos dos
artigos 129, § 9º, do CPB c/c art. 5º e 7º, da Lei 11.340/06.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase:
Anal isadas as diretr izes do art igo 59 do Código Penal,  a
CULPABILIDADE é exacerbada, pois o réu agrediu gratuitamente sua
companheira; é de bons ANTECEDENTES. Sua CONDUTA SOCIAL,
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social,
razão pela qual deixo de valorá-la. Sobre a PERSONALIDADE do réu, é
pessoa violenta conforme relatado pela vítima e testemunhas devendo
tal fato ser valorado. O MOTIVO do crime foi uma discussão entre o ex
casal. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME se encontram relatadas nos
autos, tendo sido praticado no âmbito doméstico. Quanto às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, esta gerou abalo psicológico na vítima.
Considerando esse conjunto de ci rcunstâncias anal isadas
individualmente é que fixo a pena base privativa de liberdade em 1(um)
ano.

2ª Fase:
Presente a agravante do artigo 62, II, "a", do CPB, visto que o acusa
cometeu o crime porque não aceitava o fim do relacionamento com a
vítima, motivo torpe. Deixo de aplicar a circunstância a agravante
prevista no artigo 62, II, "f", do CPB, visto que a violência doméstica e
familiar contra a mulher (nos casos de lesão corporal - art. 129, § 9º,
CPB) é uma circunstância qualificadora do crime e nas demais infrações
penais assume o papel de circunstância agravante da pena (art. 61, II,
"f"). Assim sendo, na situação de crime de lesão corporal, já qualificado
pela violência doméstica ou familiar contra a mulher, não poderá incidir a
agravante da mesma natureza (violência doméstica ou familiar contra a
mulher), prevista no artigo 61, II, "f", sob pena de recair em bis in idem.
Não há circunstância atenuantes.
Assim, fixo a pena provisória em 1(um) ano e 4(quatro) meses.

3ª Fase:
Não se encontram presentes causas de aumento e diminuição de pena.

Desta forma, torno a pena em definitiva no patamar de 1(um) ano e
4(quatro) meses, em regime inicialmente aberto nos termos do art. 33, §
2º, "c", do CPB.

Atento ao art. 44, do CPB, deixo de substituir a pena privativa de
liberdade, pelo fato do crime ter sido praticado com violência e em
âmbito familiar.

Contudo, verifico a possibilidade de aplicação da Suspensão Condicional
da Pena, tendo em vista a previsão do art. 77, do CPB.

Em cumprimento aos ditames da lei 12.736/2012, verifico que o réu não
ficou preso durante o processo, razão pela qual há detração a fazer.

Faculto ao réu apelar em liberdade, tendo em vista que assim esteve
durante todo o processo.

Custas processuais pelo réu, que ficará suspensa a cobrança, visto que
o mesmo é assistido pela DPE.

Após o trânsito em julgado desta
Sentença:

a) Lance-se o nome do acusado JOSÉ RIBAMAR SOARES DE SOUZA
no rol dos culpados;
b) Procedam-se às devidas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral
de Roraima, Instituto de Identificação Civil e Criminal da Secretaria de
Segurança Pública de Roraima e Superintendência Regional da Polícia
Federal (anotações no SINIC);
c) Designe-se audiência admonitória em autos próprios para fixação das
condições previstas no artigo 78, §1º, do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
Em não havendo recurso, voltem conclusos.
Demais expedientes necessários.

Mucajaí/RR, 09 de março de 2017.

Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz Titular da Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
003 - 0000350-23.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000350-2
Réu: Damião Ribeiro da Conceição
Audiência REALIZADA.Sentença: Extinto o processo por desistência.
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000404-86.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000404-7
Réu: Elisaldo Barros de Andrade
 Autos nº 0030.16.000404-7
SENTENÇA

Vistos e etc.

1. Expediente oriundo da Delegacia de Polícia Civil de Iracema/RR em
que se requer a concessão de medidas protetivas de urgência
especificadas à fl. 07

2. As medidas foram concedidas prontamente às fls. 11/12.

3.O requerido, ELISALDO BARROS DE ANDRADE, apresentou
contestação às fls. 23/24 requerendo a revogação total das medidas.

4. A ofendida, intimada, apresentou-se em cartório e manifestou o
desinteresse na manutenção das medidas protetiva de urgência
concedidas (fl. 28).

5. O Ministério Público se manifestou pela extinção do feito (fl.29).

6. Processado o feito como medida cautelar, tem-se que o oferecimento
de defesa pelo ofensor não implicando em sua revelia. Passo ao
conhecimento direto da demanda com o julgamento antecipado na forma
do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. Destarte, tem-se que liminarmente concedidas as medidas protetivas
de urgência à vítima, com fundamento nas declarações por ela
prestadas perante a autoridade policial, nos termos da Lei n°
11.340/2006, tendo posteriormente esta comparecido em juízo
solicitando a revogação das medidas, o Parquet manifestado-se pela
revogação (fl. 29), havendo elementos que levam à modificação do
entendimento inicial,

8. Diante do exposto, com base no art. 487, inciso I, da lei processual
civil, julgo improcedente a ação cautelar, não confirmando as medidas
protetivas de urgência liminarmente concedidas, vez que a vítima não
tem mais interesse em seu prosseguimento.

9. Oficie-se à Delegacia de Polícia encaminhando cópia desta Sentença
para juntada aos correspondentes autos de Inquérito Policial, ou
promova-a o próprio cartório caso já tenha sido recebido o caderno
investigativo.

10. Intime-se a requerente e o requerido; ciência ao Ministério Público e
à Defensoria Pública.

11. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as devidas
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baixas na distribuição.

12. Sem custas. Publique-se. Regisstre-se.

	Mucajaí/RR, 08 de março de 2017.

Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
005 - 0000766-64.2011.8.23.0030
Nº antigo: 0030.11.000766-0
Réu: Sebastião Rodrigues de Oliveira
 AUTOS N.º 0030.11.000766-0
ACUSADO: SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vítima: IVETE DA SILVA
ARTIGO(S): art. 21, da LCP e art.147 do CPB.

S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em desfavor do acusado HUGO ODINEI
AGUIAR DA SILVA por em tese, no dia 021/07/2011, praticou vias de
fato e ameaçou de mal grave a vítima IVETE DA SILVA, proferindo
palavras de baixo calão, como: "vagabunda", "safada", dentre outras,
tudo conforme Denúncia de fls. 02/05, com 03 testemunhas arroladas.

Inquérito Policial às fls. 10/29.

Certidão de Antecedentes Criminais às fls. 34/35.

A denúncia foi recebida à fl. 31.

O réu foi citado à fl. 58, e apresentou Resposta à Acusação(fls.59).

Em audiência realizada em 07/02/2017, foram ouvidos a vítima e a
testemunha Daniel Rodrigues da Silva, bem como foi interrogado o
acusado, conforme fls.97/110.

Houve desistência da oitiva da testemunha SGT PM Avilmar Araújo da
Silva(fl.97).
Em Memoriais, apresentados oralmente em audiência, o Ministério
Público requer a condenação do réu, nos termos da Denúncia(fl.98).

A defesa em Memoriais Finais, também apresentados oralmente em
audiência, requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a
condenação somente pelo crime do artigo 21, da LCP(fl.98).

É o relato. Decido.

Merece acolhimento, em parte, a pretensão punitiva estatal. Vejamos.

Pelo depoimento da suposta vítima Márcia e da testemunha Daniel,
verifica-se que o réu ameaçou a vítima de mal grave.

Em delitos dessa natureza a palavra da vítima deve ser levando em
conta, pois são mulheres que por vezes sofrem ameaças de seus
companheiros.

Nesta situação restou configurado o crime de ameaça, devendo a
palavra da vítima, ser levada em consideração, vez que poderia ter
imputado mais situações ao acusado quando perguntada, mas
restringiu-se a confirmar apenas os fatos que realmente aconteceram.

Contudo, quanto ao delito de vias de fato, previsto no artigo 21, da Lei
de Contravenções Penais,  verifico que não há elementos suficientes
para condenação, visto que a testemunha Daniel Rodrigues da Silva não
confirmou os fatos narrados na denúncia nesse sentido.

Quanto à autoria do crime previsto no artigo 147, do CP, os
depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam
que, de fato, ocorreu.

Clara, portanto, a autoria do fato típico praticado pelo acusado.

Destarte, entendo que somente a prática  do crime de ameaça do art.
147, do CPB, restou provado.

Diante do exposto, e de tudo mais que nos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido constante da denúncia, para condenar
SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIR nas penas do art. 147, do CPB.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase:
Anal isadas as diretr izes do art igo 59 do Código Penal,  a
CULPABILIDADE é exacerbada, vez que houve ameaça de morte à
vítima; é de bons ANTECEDENTES. Sua CONDUTA SOCIAL, poucos
elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela
qual deixo de valorá-la. Sobre a PERSONALIDADE do réu, não há
elementos suficientes para valoração. O MOTIVO do crime foi uma
discussão entre o casal. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME se
encontram relatadas nos autos, tendo o sido praticado no âmbito
doméstico, situação que será valorada na próxima fase da dosimetria.
Quanto às CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, são normais à espécie.

Considerando esse conjunto de ci rcunstâncias anal isadas
individualmente é que fixo a pena base privativa de liberdade em 02
(dois) meses de detenção.

2ª Fase:
Na segunda fase aplico a agravante do art. 61, II, "f", do CPB, tendo em
vista que o delito se deu no sei das relações domésticas. Sem
circunstâncias atenuantes.

Assim, fixo a pena base em 3(três) meses de detenção.

3ª Fase:
Não se encontram presentes causas de aumento e diminuição de pena.

Desta forma, torno a pena em definitiva no patamar de 3(três) meses de
detenção, em regime inicialmente aberto nos termos do art. 33, § 2º, "c",
do CPB.

Atento ao art. 44, do CPB, deixo de substituir a pena privativa de
liberdade, pelo fato do crime ter sido praticado em situação de violência.

No entanto, em análise das circunstâncias judiciais, procedo a
Suspensão Condicional da Pena com nos termos do art. 77, do CPB,
pelo prazo de 02(dois) anos, devendo o réu comparecer mensalmente
em juízo para informar suas atividades.

Em cumprimento aos ditames da lei 12.736/2012, verifico que o réu não
ficou preso em nenhum momento da instrução processual, portanto, não
há detração a ser feita.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que já
se encontra solto e pelo fato de não ter sido condenado à pena privativa
de liberdade.

Sem custas, vez que o réu é amparado pelos benefícios da justiça
gratuita.

Após o trânsito em julgado desta
Sentença:

a) Lance-se o nome do acusado HUGO ODINEI AGUIAR DA SILVA no
rol dos culpados;

b) Procedam-se às devidas comunicações ao Instituto de Identificação
Civil e Criminal da Secretaria de Segurança Pública de Roraima e
Superintendência Regional da Polícia Federal;

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

Demais expedientes necessários.

Mucajaí/RR,  09 de março de 2017.

Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz Titular da Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000412-05.2012.8.23.0030
Nº antigo: 0030.12.000412-9
Indiciado: P.V.M.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
14/08/2017 às 14:30 horas.
Advogado(a): Roberto Guedes Amorim

007 - 0000117-60.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000117-7
Réu: Jurandir Ribeiro de Mello
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Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
14/08/2017 às 11:30 horas.
Advogado(a): Ednaldo Gomes Vidal

008 - 0000517-74.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000517-8
Réu: Jurandy de Sousa Santos
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
14/08/2017 às 10:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
009 - 0000240-29.2013.8.23.0030
Nº antigo: 0030.13.000240-2
Réu: João Maria Padilha Coedeiro
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
14/08/2017 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
010 - 0000418-70.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000418-7
Indiciado: D.N.S.
Audiência REALIZADA.Sentença: Extinto o processo por desistência.
Nenhum advogado cadastrado.

011 - 0000046-87.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000046-4
Indiciado: G.L.S.
Audiência REALIZADA.Sentença: Extinto o processo por desistência.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
012 - 0000556-42.2013.8.23.0030
Nº antigo: 0030.13.000556-1
Réu: Tenaks Matos Bastos
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
14/08/2017 às 10:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
013 - 0000580-36.2014.8.23.0030
Nº antigo: 0030.14.000580-9
Indiciado: T.S.S.
Audiência REALIZADA.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
014 - 0009727-33.2007.8.23.0030
Nº antigo: 0030.07.009727-1
Réu: Antônio Cleuson da Silva Cabral
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
15/08/2017 às 11:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0000619-96.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000619-2
Réu: Samuel Oliveira Neto
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
14/08/2017 às 11:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0000475-59.2014.8.23.0030
Nº antigo: 0030.14.000475-2
Réu: Valdecir Ramos Gomes
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
14/08/2017 às 14:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
017 - 0000267-07.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000267-8
Indiciado: A.N.M.
Audiência REALIZADA.Sentença: Extinto o processo por desistência.
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0000053-79.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000053-0
Indiciado: E.B.A.
Audiência REALIZADA.Sentença: Extinto o processo por desistência.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude

Expediente de 09/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

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

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Boletim Ocorrê. Circunst.
019 - 0000417-22.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000417-1
Indiciado: Criança/adolescente
Audiência REDESIGNADA para o dia 15/08/2017 às 10:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0000251-53.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000251-2
Infrator: Criança/adolescente
Audiência NÃO REALIZADA.
Nenhum advogado cadastrado.

Proc. Apur. Ato Infracion
021 - 0000301-79.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000301-5
Indiciado: Criança/adolescente
Audiência REDESIGNADA para o dia 15/08/2017 às 11:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Adoção
022 - 0000022-98.2013.8.23.0030
Nº antigo: 0030.13.000022-4
Autor: D.C.S.C. e outros.
Réu: Criança/adolescente e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
23/05/2017 às 10:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
000169-RR-N: 027

000272-RR-B: 027

000299-RR-N: 026

000317-RR-B: 008

000340-RR-B: 008

000388-RR-N: 019

000492-RR-N: 017

000565-RR-N: 004

000642-RR-N: 019

000741-RR-N: 023

000782-RR-N: 027

000952-RR-N: 023

001075-RR-N: 026

001266-RR-N: 008

001376-RR-N: 008

001459-RR-N: 008

150513-SP-N: 015

Publicação de Matérias
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Vara Criminal
Expediente de 09/03/2017

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
001 - 0000527-67.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000527-1
Réu: R.F.G.
 DESPACHO

Recebo a apelação de fl. 94, em seus regulares efeitos.
Dê-se vista a DPE para que apresente razões de sua apelação, no prazo
de 08 dias.
Apresentadas as razões, dê-se vista ao MPE para que apresente suas
contrarrazões.
Com a vinda das contrarrazões, subam os autos ao Eg. TJRR.

Rorainópolis-RR, 09/03/2017.

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

Carta Precatória
002 - 0000653-83.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000653-3
Réu: Carlos Henrique Ferreira da Cunha
 Considerando a certidão de fl. 11, devolva-se a carta.

Rorainópolis-RR, 23/02/2017.

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

Ação Penal
003 - 0000122-65.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000122-4
Réu: Reizelande Santos Aguiar e outros.
 DECISÃO

Considerando-se que o recurso de apelação apresentado pela defesa é
tempestivo (fls. 489), bem como preenche todos os requisitos de
admissibilidade, recebo-o no efeito legal.

Tendo em vista que já foram juntadas as razões e as contrarrazões
recursais, faça remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para
apreciação do recurso.

Publique-se.

Rorainópolis, (RR), 23/02/2017.

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

004 - 0000791-50.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000791-1
Réu: Adriano Soares Marinho e outros.
 DESPACHO
Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido
de liberdade provisória.
Rorainópolis 23/02/2017

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogado(a): Laudi Mendes de Almeida Junior

Carta Precatória
005 - 0000787-47.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000787-1
Réu: Felipe Pretti Fragoso
 DESPACHO

Considerando a certidão de fl. 71, devolva-se a carta.

Rorainópolis-RR, 23/02/2017.

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

Inquérito Policial
006 - 0000062-87.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000062-5
Indiciado: R.C.A.
 DESPACHO

Nos termos do Artigo 55 da Lei Federal n.º 11.343/2006, determino a
notificação do(s) acusado(s) RENALDO CASTOR ABREU para
oferecer(em) defesa(s) prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o(s)
acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e invocar todas as razões da
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que
pretendem produzir e arrolar testemunhas até o máximo 05 (cinco).

Se a resposta não for apresentada no prazo, com fundamento no § 3º do
Artigo 55 da Lei Federal n.º 11.343/2006, determino vista à honrada
Defensoria Pública para oferecê-la em 10 (dez) dias.

Requisitem-se os antecedentes criminais do(s) acusado(s) à Secretaria
Estadual de Segurança Pública, Departamento de Polícia Federal (via
internet, se possível), Justiça Estadual, Justiça Federal - Seção
Judiciária de Roraima (via internet, se possível) e Tribunal Regional
Eleitoral.

Solicite o laudo de exame definitivo.

Cadastrem-se os autos no sistema INFOSEG.

 Expedientes necessários. Cumpra-se.

Rorainópolis, (RR), 23/02/2017.

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

Ação Penal
007 - 0000583-03.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000583-4
Réu: Edioenes Edmilson Sousa
 DESPACHO

Recebo a apelação de fls, 151 em seus regulares efeitos.
Subam os autos ao Eg. TJRR (ART. 300 § 4º do CPP).

Rorainópolis-RR, 09/03/2017.

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

008 - 0000236-33.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000236-7
Réu: Carlos Rosa Emerique e outros.
Audiência REALIZADA.
Advogados: Paulo Sergio de Souza, Paula Rafaela Palha de Souza, Eloi
Barbosa da Silveira, Johon Emerson de Souza Camilo, Bruna Batista

Boa Vista, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 075/128



Bezerra

009 - 0000665-97.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000665-7
Réu: Thiago Lopes e outros.
 AUTOS: 0047.16.000.665-7
	DESPACHO

Tendo em vista que o acusado ELTON SACRAMENTO DA SILVA foi
citado pessoalmente (fls. 69), bem como apresentou resposta à
acusação (fl. 73-V), não existindo nenhuma das hipóteses de absolvição
sumária, elencadas nos termos do art. 397 do CPP. Assim, determino:

a)	Em consonância ao que preceitua o art. 399 do CPP, designe-se
audiência de instrução e julgamento;

b)	Intime-se o réu;

c)	Intimem-se as testemunhas indicadas pela acusação e defesa;

d)	Notifique-se o MP e a DPE.

	Rorainópolis (RR),23/02/2017.

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

Carta Precatória
010 - 0000565-45.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000565-9
Réu: Altamir Alexandre dos Santos
 DESPACHO

Considerando a certidão de fl. 14, devolva-se a carta.

Rorainópolis-RR, 23/02/2017.

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

Inquérito Policial
011 - 0000060-20.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000060-9
Indiciado: A.P.S. e outros.
 DECISÃO

			Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de
VALÉRIA DA SILVA LUCENA, JOSUÉ SILVA E SILVA, FELIPE
SOARES DE SOUZA e ALDINEI PEREIRA SOBRINHO, em razão da
prática, em tese, do tipo penal do artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código
Penal.

			Constata-se, assim, que há prova a priori de materialidade do crime e
indícios fortes de autoria em desfavor do acusado. Ante o exposto,
recebo a denúncia. Citem-se os acusados para responderem à
acusação, por escrito, no prazo de 10 dias; caso não sejam encontrados,
citem-se por edital (art. 396 e parágrafo único do CPP);
			Não apresentada resposta no prazo fixado, ou se os acusados, citados,
não constituírem defensor, nomeio-lhe desde já o Defensor Público que
atua nesta Comarca, para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos
pelo mesmo prazo (art.396-A, §2º do CPP);

			Diligências necessárias.

			P. R. I. C.

Rorainópolis, (RR), 23/02/2017.

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

Ação Penal

012 - 0000754-91.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000754-4
Réu: Ruy Costa Magalhães e outros.
 Deixo de decretar a extinção da punibilidade de réu ATILA SANTOS
ARAÚJO, vez que já foi enviada carta da sentença para juízo das
execuções penais (ver fl. 327), sendo o juízo das execuções competente
para decretar a extinção da pena em razão da morte do agente (ver fl.
343).
Retornem-se os autos à contadoria para correção do calculo da multa,
uma vez que os dados processuais da planilha de fl. 357 são estranhos
a este feito.
Após a correção dos cálculos, intime-se o réu RUY COSTA
MAGALHÃES para efetuar o pagamento no prazo de 10 dias e, não
havendo pagamento do prazo, independentemente de novo despacho
oficie-se a PROGE para providências legais.
Requisite-se a destruição da droga.
Transfira-se valor apreendido para os cofres do FUNAD (ver. fl. 27).
Encaminhem-se os bens declarados perdidos (aparelho celular e um
cordão prata) para o representante do FUNAD no Estado de Roraima.
Depois de cumpridos os expedientes precitados, arquivem-se os autos.

Rorainópolis-RR, 23/02/2017.

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

Carta Precatória
013 - 0000477-41.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000477-9
Réu: Valmir Pereira de Melo
 DESPACHO

Tendo em vista que o beneficiário cumpriu o serviço comunitário (fl.11) e
compareceu regulamente em juízo durante o período de prova (fls. 12 e
15), devolva-se a carta.

Rorainópolis-RR, 09/03/2017.

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

Vara Criminal
Expediente de 10/03/2017

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

Insanidade Mental Acusado
014 - 0000801-65.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000801-3
Autor: Orides Simão do Nascimento
 DESPACHO

Abra-se vista ao Ministério Público para ciência da juntada do lado de fls.
33/35.

Rorainópolis, 09/03/2017.

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

Ação Penal
015 - 0000130-42.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000130-7
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Réu: José Vieira e outros.
 DESPACHO

Com razão a Defensoria Pública em sua manifestação (fl. 174/174-v).  A
liberdade de escolha de advogado integra o princípio constitucional da
ampla defesa, tendo o réu o direito de escolher defesa técnica de sua
confiança.

Dessa forma, tendo em vista que o advogado constituído, mesmo após
ter sido intimado por duas vezes, não apresentou os memoriais finais,
determino a intimação pessoal do acusado para que constitua nova
defesa técnica, devendo constar na intimação que o silêncio no lapso
temporal de 10 (dez) dias importará nomeação de Defensor Público para
atuar no feito.

Oficie-se a OAB seccional Roraima, comunicando a inércia do
advogado.

Rorainópolis-RR, 09/03/2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogado(a): Elizane de Brito Xavier

016 - 0000476-22.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000476-9
Réu: Janderson Lima de Jesus
 DESPACHO

Tendo em vista que o acusado JANDERSON LIMA DE JESUS  foi citado
pessoalmente (fls. 10), bem como apresentou resposta à acusação (fl.
12), não existindo nenhuma das hipóteses de absolvição sumária,
elencadas nos termos do art. 397 do CPP. Assim, determino:

a)	Em consonância ao que preceitua o art. 399 do CPP, designe-se
audiência de instrução e julgamento;

b)	Intime-se o réu;

c)	Intimem-se as testemunhas indicadas pela acusação e defesa;

d)	Notifique-se o MP e a DPE.

	Rorainópolis (RR), 09/03/2017.

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

Ação Penal Competên. Júri
017 - 0000921-45.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000921-1
Réu: Marcos Marley Ferreira da Silva
 DESPACHO

Junte-se cópia da Sentença constante nos autos do processo
0047.17.000067-4.
Após vista a Defesa.

Rorainópolis, 09/03/2017.

	JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogado(a): Ildo de Rocco

Insanidade Mental Acusado
018 - 0000845-21.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000845-2
Réu: Jose Gomes da Silva Mendonça
 DESPACHO

Junte-se cópia da Sentença constante nos autos do processo
0047.17.000064-1.
Após vista a Defesa.

Rorainópolis, 09/03/2017.

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

Liberdade Provisória
019 - 0000054-13.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000054-2
Autor: Girley dos Santos Mangabeira
 S E N T E N Ç A

Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado em prol de GIRLEY
DOS SANTOS MAGABEIRA, alegando, em síntese, ausência dos
pressuposto da segregação cautelar.
Com vista, fls. 20/22, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do
pedido, aduzindo, em suma, que os elementos que ensejaram a
manutenção da prisão do acusado não se modificaram, sendo a
segregação cautelar necessária para a garantia da ordem pública e para
a aplicação da lei penal.

É o breve relato.
Decido.
Com vênia, o pedido não merece ser acolhido.
Pesa em desfavor do requerente a prática de crimes cometidos
mediante grave ameaça e violência efetiva à pessoa, com emprego de
várias  armas de fogo e em concurso com outros três agentes. Ademais,
a vítima reconheceu o requerente com um dos autores dos crimes na
delegacia (fl. 08, dos autos em apenso).
No caso do imputado, vê-se que a futura aplicação da lei penal está
ameaçada, pois há suspeitas de evasão do distrito da culpa após ser
posto em liberdade, na medida em que os demais agentes que
participaram da ação delituosa não foram mais localizados, sendo
necessária a manutenção da segregação cautelar.
A liberdade provisória deve ser concedida na ausência dos requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art.
321, do CPPB.
No caso em tela, não vejo nenhuma alteração no quadro fático a
justificar a liberdade provisória do acusado, uma vez que presentes os
pressupostos da prisão cautelar, pois existe prova inequívoca da
materialidade do crime e indícios de sua autoria. Quanto aos requisitos,
quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, estes também restam presentes.
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.
Quanto à situação da Penitencciária Agrícola do Monte Cristo, como já
destacado pelo representante ministerial, estão sendo realizadas fortes
ações do Governo Federal e Estadual, até mesmo com a presença da
Força Nacional naquele local.
Nesta senda, com a finalidade de assegurar a ordem pública e a
instrução processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo
Penal Pátrio, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e mantenho a
prisão preventiva do requerente.
		Demais intimações regulares.
Após a juntada da presente decisão nos autos principais, com as baixas
e anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Rorainópolis-RR, 08 de março de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Luis Gustavo Marçal da Costa, Bruno Barbosa Guimaraes
Seabra

Med. Protetivas Lei 11340
020 - 0000007-39.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000007-0
Réu: Jerry Gomes dos Santos
 Sentença

Trata-se de Ação Cautelar com pedido liminar de concessão de medidas
protetivas de urgência, encaminhado pela autoridade policial, tendo com
vítima/requerente THALIA LUSTOSA DE ARÚJO e ofensor/requerido
JERRY GOMES DOS SANTOS, na forma da Lei 11.340/06.

Boa Vista, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 077/128



As medidas foram fundamentadamente deferidas, conforme decisão de
fl. 10/10-V.
O requerido foi regularmente intimado e citado, mas quedou-se inerte
(fls. 14).
É o relatório, no essencial. Decido.

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

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

Não há nos autos elementos que desconstitua o quadro fático em que se
assentou a necessidade das medidas, sendo recomendável a
manutenção para a garantia da integridade física, moral e psicológica da
requerente.

Pelo exposto, diante da falta de elementos que levem a modificação do
entendimento inicial, com base nos artigos 487,I e 490, ambos do CPC,
ACOLHO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS pela
vítima/requerente e JULGO PROCEDENTE AÇÃO CAUTELAR,
restando confirmadas as medidas protetivas de urgência liminarmente
concedidas.
Translade-se cópia desta para eventual ação penal, caso seja proposta.
Ciência ao Ministério Público e à DPE.
Intimem-se as partes
Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Rorainópolis, (RR), 24/02/2017.

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

021 - 0000010-91.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000010-4
Réu: Guioberto Soares Sousa
 DESPACHO

Intime-se o suposto agressor da sentença de fl. 12/14, via edital.
Decorrido o prazo, e sem manifestação, ou com ela, façam-se os autos
conclusos para sentença..

Rorainópolis-RR, 09/03/2017.

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

Ação Penal
022 - 0000048-79.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.000048-5
Réu: Thiago Agles da Silva
 DESPACHO

Proceda-se as devidas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral de
Roraima, Instituto de Identificação Civil e Criminal da Secretaria de
Segurança Pública de Roraima e Superintendência Regional da Polícia
Federal.

Remetam-se os autos à contadoria par cálculo da pena de multa.

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi substituída por
restritiva de direitos, designe-se audiência admonitória.

Intime-se o réu da audiência admonitória e para pagar a multa no prazo
de 10 (dez) dias.

Ciência ao MP e à DPE.

Rorainópolis-RR, 09/032017.

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

023 - 0000349-89.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000349-5
Réu: Antonio Pereira da Silva
 DESPACHO
Designe-se audiência admonitória.
Intime-se o réu por edital
Intime-se o réu na pessoa do advogado.
Ciência ao MP.
Intime-se o advogado da audiência.
Rorainópolis 09/03/2017
JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Tiago Cícero Silva da Costa, Roseli Ribeiro

024 - 0000414-16.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000414-2
Réu: Sidnei Pereira Vieira
 Considerando o trânsito e, julgado do v. acórdão absolutório (fls. 175 e
179), arquivem-se os autos.

Rorainópolis-RR, 09/03/2017.

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

025 - 0000724-22.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000724-4
Réu: Edinaldo Santos Melo
 DECISÃO

		     	 Trata-se de ação penal instaurada em face EDINALDO SANTOS
MELO, denunciado pela prática do tipo penal previsto no artigo 28 da Lei
11.343/06.
			Após tentativas infrutíferas da citação pessoal do acusado, bem como
esgotados os meios para localização, foi determinada a citação por
edital. Cumprida a citação, conforme expediente de fls. 19, verifica-se
que até a presente data o acusado não compareceu.
O Ministério Público pugnou pela suspensão do feito e do prazo
prescricional (fl. 20).

			Diante do exposto, tendo em vista que o réu foi citado por edital e não
compareceu, decreto a suspensão do processo e do prazo prescricional,
nos termos do artigo 366, do Código de processo Penal.

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

Rorainópolis, 24/02/2017.

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

026 - 0001505-64.2003.8.23.0047
Nº antigo: 0047.03.001505-2
Réu: Cleber Pinto Araújo
 DESPACHO

Defiro o pedido de fl. 282-v.
Intime-se o réu, pessoalmente, para constituir patrono nos autos ou dizer
se pretende ser assistido pela DPE, posto que o Advogado constituído
nos autos não apresentou defesa em seu favor.
Com URGÊNCIA, por tratar-se de réu preso.
Rorainópolis (RR), 08 de março de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
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Advogados: Marco Antônio da Silva Pinheiro, Elione Gomes Batista

027 - 0001581-88.2003.8.23.0047
Nº antigo: 0047.03.001581-3
Réu: Jan Roman Wilt e outros.
 DESPACHO
Compulsando o feito, constato que os réus ADAIL RODRIGUES
BORGES e JAN RAMON já foram interrogados (fls. 1029/1030 e 1059),
faltando apenas o interrogatório do acusado MILTON JO´SE CARDILLE,
o qual será interrogado no Juízo deprecado ( fls. 1037).
À Secretaria para as seguintes providências:
Intimem-se as para ciência da juntada de carta precatória de fl.
1054/1062.
Junte-se informações atualizadas acerca da precatória de fl. 1037.
Após abra-se vista ao Ministério Público.
Rorainópolis 23/02/2017
JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: José Aparecido Correia, Wellington Sena de Oliveira, Jules
Rimet Grangeiro das Neves

Ação Penal Competên. Júri
028 - 0005357-91.2006.8.23.0047
Nº antigo: 0047.06.005357-7
Réu: Eulene Souza de Jesus
 DESPACHO

Recebo os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, vez
que são tempestivos.
Os embargos dizem respeito a erro material ocorrido na sentença de fls.
196/201.
Quanto ao pleito, os embargos  merecem provimento. Assim, onde se lê
no dispositivo: PRONUNCIO a acusada EULENE SOUZA DE JESUS,
pela prática do delito tipificado no art. 121 §2º, inciso IV c/c art. 14, II,
ambos do CPB.
Em face do expostos, dou provimento aos embargos opostos pelo
Ministério Público, nos temos expostos acima.
Quanto aos demais pontos, fica mantida a sentença nos seus exatos
termos.
Por outro lado, reabra-se as partes prazo recursal.
Intime-se

Rorainópolis, 09/03/2017.

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

029 - 0000020-77.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000020-2
Réu: Jurandir Alves da Silva Filho
 DESPACHO

Considerando as certidões de fls. 130-v e 131-v, expeça-se nova
precatória para oitiva das testemunhas ISAURA CAVALCANTE e
GILMAR GONÇALVES no juízo deprecado, juntando se cópia do
Relatório de Diligências de fls. 115.

Rorainópolis, 09/03/2017.

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

Infância e Juventude
Expediente de 09/03/2017

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

Autorização Judicial
030 - 0000658-08.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000658-2
Autor: C.A.S.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara de Execução
Expediente de 09/03/2017

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

Execução da Pena
031 - 0000482-63.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000482-9
Réu: Sumaya Araujo Cunha
 DESPACHO

Intime-se a reeducanda para fins de continuações do cumprimento da
pena, pois, ao que parece, não tem interesse em ser interrogada.

Rorainópolis-RR, 09/03/2017.

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

Comarca de São Luiz do Anauá

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 09/03/2017

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

Transf. Estabelec. Penal
001 - 0000593-71.2016.8.23.0060
Nº antigo: 0060.16.000593-4
Réu: Rafael D'angelo Silva de Souza
 DESPACHO

Ante o parecer ministerial (fl. 27), convalido a transferência, até porque
tal transferência ocorreu anteriormente às decisões proferidas nas duas
ações civis públicas (interdição), conforme se infere à fl. 24.

SLA, 09/03/17.

Juiz Air Marin Junior
Nenhum advogado cadastrado.

Prisão em Flagrante
002 - 0000582-42.2016.8.23.0060
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Nº antigo: 0060.16.000582-7
Réu: Fabio Azevedo Santos
 DECISÃO
Chamo o feito à ordem.
Antes da apreciação do pedido de arquivamento formulado pelo Parquet,
verifica-se que foi requerido pelo mencionado órgão ministerial à fl. 19v a
liberação do réu FÁBIO AZEVEDO DOS SANTOS das medidas
cautelares de comparecimento mensal em juízo e de proibição de se
ausentar da Comarca por mais de trinta dias.
Nada obstante, foi proferida Decisão à fl. 21 no sentido de tornar sem
efeito, por ora, apenas a medida cautelar de comparecimento mensal em
Juízo.
Diante disso, é medida que se impõe a complementação da decisão
supramencionada, de modo que torno sem efeito, também e por ora, a
medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca por mais de
trinta dias imposta ao réu.
Junte-se cópias da cota ministerial de fl 19v, da Decisão de fl. 21, bem
como da presente Decisão aos autos de inquérito policial de n°
0060.16.000008-1.
Vista ao MP.
Após, conclusos.

SLA, 09/03/2017.
Air Marin Junior
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 10/03/2017

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 Competên. Júri
003 - 0000542-65.2013.8.23.0060
Nº antigo: 0060.13.000542-8
Réu: Cordeiro Conceição de Souza
 RELATÓRIO

Atendendo ao que dispõe o art. 423, inciso II, do CPP, passo a relatar o
feito:

Tratam os autos de processo instaurado em desfavor do Réu Cordeiro
Conceição de Souza, para apurar a possível prática do delito insculpido
no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
contra a vítima Kairo Alves pelos fatos ocorridos no dia 07 de setembro
de 2013.

Denúncia às fls. 02/04.

Inquérito Policial, às fls. 05/36.

Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, à fl. 35.

Laudo de Exame de Eficiência em Arma Branca, às fls. 58/60.

Interrogatório policial do Réu, à fl. 09.

Recebimento de denúncia no dia 01.09.2013, às fls. 37/39.

Conversão do flagrante em prisão preventiva às fls. 42/44.

Mandado de prisão preventiva à fl. 45.

Resposta à acusação à fl. 56.

Oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público: GILMAR DE
OLIVEIRA LIMA, CARLOS MAGNO COSTA ARAÚJO, HEYDY NATALY
MOREIRA e KAIRO ALVES (fls. 79, 80, 163 e 164).

Oitiva das testemunhas arrolada pela Defesa: CARINE CONCEIÇÃO DE
SOUZA, JÓ CONCEIÇÃO DE SOUZA e ANA PAULA DA SILVA

BARROS (fls. 103, 104 e 105).

Indeferimento de pedido de relaxamento de prisão à fl. 87, vez que
persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva.

Interrogatório Judicial do réu à fl. 111.

À fl. 115, alvará de soltura do réu.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a pronúncia do Réu
Cordeiro Conceição de Souza, pela prática do delito tipificado no art.
121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, às fls.
175/193.

A Defesa, por sua vez, requereu em alegações finais a absolvição
sumária do acusado, pelo reconhecimento da legítima defesa.
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito de homicídio
qualificado tentado para o delito de lesões corporais, bem como pela
pronúncia do acusado apenas por homicídio simples tentado, às fls.
194/203.

Decisão de pronúncia do Réu Cordeiro Conceição de Souza, pella
prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art.14, II,
ambos do Código Penal, às fls. 209/212.

À fl. 231v, decretação de prisão preventiva do acusado.

Mandado de prisão preventiva do acusado à fl. 235.

O acusado foi intimado da decisão de pronúncia à fl. 244.

Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público indicou as testemunhas
em caráter de imprescindibilidade a serem ouvidas em plenário: GILMAR
DE OLIVEIRA LIMA, CARLOS MAGNO COSTA ARAÚJO, HEYDY
NATALY MOREIRA e KAIRO ALVES. Ademais, requereu, como
diligências que interessem ao julgamento da causa, a apresentação, na
sessão do plenário do júri, da arma do crime e do respectivo laudo
pericial (fl. 247).

Na fase do art. 422 do CPP, a Defesa indicou as testemunhas em
caráter de imprescindibilidade a serem ouvidas em plenário: CARINE
CONCEIÇÃO DE SOUZA, JÓ CONCEIÇÃO DE SOUZA e ANA PAULA
DA SILVA BARROS (fl. 248).

Pedido de prisão domiciliar do acusado Cordeiro Conceição Souza às
fls. 250/252, por razão de doença grave.

Parecer do Ministério Público desfavorável ao pleito da defesa às fls.
265/268.

Decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar às folhas que
deveriam estar numeradas como 269 e 270.

FAC do acusado às folhas que deveriam estar numeradas como 274 a
281.

É o que tinha a ser relatado.

À Serventia para que numere devidamente as folhas dos autos.

Inclua-se o feito na pauta do Tribunal do Júri.

São Luiz/RR, 10 de março de 2017.

AIR MARIN JUNIOR
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Luiz/RR
Nenhum advogado cadastrado.

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

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 10/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Adahra Catharinie Reis Menezes

Med. Protetivas Lei 11340
001 - 0000706-70.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000706-3
Réu: F.J.B.S.
 DECISÃO
Trata-se de expediente solicitando medidas protetivas de urgência, com
amparo na Lei Maria da Penha, em favor da suposta vítima.
(...)
Considerando o decurso de prazo dos fatos narrados, foi determinada a
intimação da ofendida para se manifestar acerca de seu interesse na
obtenção das medidas (fl. 13), tendo esta manifestado o desejo na
concessão (fl. 16)
Dispensada a prévia oitiva do Ministério Público.
É o relatório.
DECIDO.
(...)
Por tais razões, com fundamento no artigo 22, da Lei Federal nº 11.340
de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), em desfavor de F.J.B.S
defiro as seguintes medidas protetivas, de natureza cautelar, para
proteção de S.S.S:
a) Proibição do suposto agressor de aproximação da suposta vítima, de
seus familiares e testemunhas, num raio de 200 (duzentos) metros, bem
como de contato com os mesmos por qualquer meio de comunicação;
b) Proibição do suposto agressor de frequentar determinados lugares,
como a cercania da residência, bem como o local de trabalho, escola ou
igreja, onde estejam a suposta vítima, com a finalidade de preservar a
integridade física e/ou psicológica dela;
(...)
Intime-se o suposto agressor das medidas protetivas ora concedidas
para o integral cumprimento, por ordem a ser cumprida por Oficial de
Justiça  se necessário com o auxílio da força policial, que, de logo,
autorizo a requisição se certificada a necessidade, independentemente
de ofício requisitório específico  para dar efetividade das medidas
protetivas referidas (art. 22, § 3º, da Lei 11.340/06). A recusa imotivada
dos policiais em prestar auxílio configurará, em tese, crime de
desobediência.
(...)
Intime-se, também por Oficial de Justiça, a vítima.
Cumpra-se imediatamente.
Comunique-se a Autoridade Policial, em expediente regular.
Cumprido o mandado pelo oficial de justiça, e decorrido o prazo de
resposta, sem manifestação, certifique-se, e façam os autos conclusos.
Havendo manifestação, tramite-se.
Em caso de publicaçção, observar as cautelas legais.
Pacaraima (RR), 07 de março de 2017. Juiz Substituto Rafael
Vasconcellos de Araújo Pereira
Respondendo pela Comarca de Pacaraima
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Bonfim

Publicação de Matérias

Vara de Execuções
Expediente de 09/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Joana Sarmento de Matos

PROMOTOR(A):
Marco Antonio Bordin de Azeredo

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Débora Batista Carvalho

Execução da Pena
001 - 0000344-30.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000344-9
Sentenciado: Reginaldo Teixeira Linhares
Sentença: Suspensão Condicional do processo decretada.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 09/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Joana Sarmento de Matos

PROMOTOR(A):
Marco Antonio Bordin de Azeredo

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Débora Batista Carvalho

Ação Penal
002 - 0000125-22.2013.8.23.0090
Nº antigo: 0090.13.000125-9
Réu: Dorivaldo Silva de Souza
Sentença: Extinta punibilidade pelo cumprimento da suspensão.
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0000439-31.2014.8.23.0090
Nº antigo: 0090.14.000439-2
Réu: Vanilton de Lima Alcântara
Sentença: Suspensão Condicional do processo decretada.
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000581-69.2013.8.23.0090
Nº antigo: 0090.13.000581-3
Réu: Adelino Pereira
Sentença: Julgada improcedente a ação.
Nenhum advogado cadastrado.

Carta Precatória
005 - 0000519-24.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000519-6
Réu: Ivana Gregorio de Souza
Sentença: Suspensão Condicional do processo decretada.
Nenhum advogado cadastrado.
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SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA  
 
Expediente de 10/03/2017 

MM. Juiz de Direito Titular 
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES 

 
Escrivã Judicial 

Maria das Graças Barroso de Souza 
 

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

 
Processo 0822840-66.2016.8.23.0010 – Interdição 
Requerente : Rosivaldo Melo Tavares 
Defensora Pública: Christianne Gonzalez Leite  
Interditanda:  Francisca Pinheiro Chaves 
Curador Especial: Wallace Rodrigues da Silva 

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

COMARCA DE BOA VISTA/RR 
 

FINAL DE SENTENÇA : POSTO ISSO, firme nos fundamentos acima expostos e em consonância com o 
douto parecer ministerial, DECRETO a interdição de Francisca Pinheiro Chaves , declarando-a 
RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil ou à maneira de os exercer na 
forma do art. 4º, inciso III, do Código Civil. Nos termos do art. 747, II do Código Civil nomeio como curador 
da requerida o Sr. Rosivaldo Melo Tavares . Nos termos da fundamentação supra, considerando o estado 
de saúde da requerida, o curador terá poderes de representação para a prática de atos relacionados aos 
direitos de natureza patrimonial ou negocial, não podendo alienar ou onerar bens da requerida sem 
autorização judicial nem contrair empréstimos em nome dela.  Preserva-se quanto à requerida a autonomia 
para os atos de natureza existencial, da esfera familiar e política. Os rendimentos da requerida deverão ser 
destinados unicamente em sua saúde, alimentação e bem estar. Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 553 
do CPC e as respectivas sanções. Expeça-se mandado de registro da interdição, na forma do art. 9º, III do 
CC e art. 89 da Lei 6.015/73, observando-se o teor do art. 92 da Lei 6.015/73. Conste no mandado que 
deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 
6.015/73, Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que determinam os 
arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73 proceder à devida comunicação do registro da interdição ao cartório no 
qual foi lavrado o assento de nascimento. Proceda-se a publicação da sentença na forma do art. 755, §3º, 
do NCPC, dispensando-se a publicação na imprensa local por serem as partes beneficiparias da gratuidade 
da justiça e assistidas pela DPE/RR. Expeça-se o respectivo termo de curatela, constando as observações 
acima, proceda-se conforme o art. 759 do CPC, intimando o  curador  para prestar compromisso, no prazo 
de 05 dias. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem 
custas, ante a gratuidade da justiça. Sem honorários, ante a natureza de jurisdição voluntária deste 
procedimento. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com 
baixa na distribuição. P.R.I. Boa Vista/RR, 20/10/2016. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, Titular 
da 2ª Vara de Família. E, para que ninguém possa alegar ignorância ao MM Juiz, mandou expedir o 
presente Edital que será publicado 03 (três) vezes pela imprensa oficial, com intervalo de 10 dias e afixado 
no local de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado de 
Roraima, oito de março de dois mil e dezessete. Eu, J.S.M.S., Técnico Judiciário, o digitei. 

 
Maria das Graças Barroso de Souza 

Diretora de Secretaria  
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
 
Processo 0826071-72.2014.8.23.0010 – Inventário 
Requerente : Martha Maria Level de Moura 
De Cujus: Augusto Sérgio Silva Queiroz 
 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES – TITULAR DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A: 
 
CITAÇÃO DE: POSSÍVEIS HERDEIROS, LEGATÁRIOS E INTER ESSADOS do Sr. AUGUSTO SÉRGIO 
SILVA QUEIROZ , filho de Idalmir Vinha Queiroz e de Ana Maria Castro Silva, demais dados ignorados. 
 
FINALIDADE:  CITAÇÃO dos possíveis herdeiros, legatários e interessados do de cujus para que se 
manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo de 15 dias, na forma do art. 626 do CPC. 
 
Segunda Vara de Família - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - Centro 
69.301-380 – Boa Vista – Roraima / Telefone: (95)31 98-4726 / E-mail: 2familia@tjrr.jus.br 
 
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado 
de Roraima, oito de março de dois mil e dezessete. Eu, J.S.M.S. (Técnico Judiciário) o digitei. 
 

Maria das Graças Barroso de Souza  
Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IN TERDIÇÃO COM PRAZO DE 10 
DIAS 

 
Processo 0834203-84.2015.8.23.0010 – Interdição 
Requerente : Eliene Marqies Soares 
Defensor Público: OAB 139D-RR - Alessandra Andrea Miglioranza  
Requerido(a): Rosileude Soares da Silva 

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

COMARCA DE BOA VISTA/RR 
 

FINAL DE SENTENÇA : POSTO ISSO, firme nos fundamentos acima expostos e em consonância com o 
douto parecer ministerial, DECRETO a interdição de Rosileude Soares da Silva, declarando-a 
RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III, 
do Código Civil. De acordo com o art. 1.775, §1.º do Código Civil, nomeio-lhe curadora a Sra. Eliene 
Marques Soares. Limites da curatela: Nos termos da fundamentação supra, considerando o estado de 
saúde da requerida, a curadora terá poderes de representação para todos os atos da vida civil, não 
podendo, todavia, alienar ou onerar bens da incapaz sem autorização judicial nem contrair empréstimos em 
nome desta, sendo que os rendimentos da incapaz deverão ser destinados unicamente em sua saúde, 
alimentação e bem estar. Aplica-se, também, ao caso, o disposto no art. 553 do NCPC e respectivas 
sanções. Expeça-se mandado de registro da interdição, na forma do art. 9.º, III do CC e art. 89 da Lei 
6.015/73. Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que determinam os 
arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida comunicação do registro da interdição ao cartório 
no qual foi lavrado o assento de nascimento. Proceda-se a IMEDIATA publicação da sentença na forma do 
art. 755, §3.º do NCPC, dispensando-se a publicação na imprensa local por serem as partes beneficiárias 
da gratuidade da justiça e assistidas pela DPE/RR. Após o registro da sentença, conforme o art. 93, 
parágrafo único da Lei 6.015/73 e art. 759 do NCPC, expeça-se o termo de curatela, constando as 
observações acima, e intime-se a curadora para prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Assim, extingo 
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da 
justiça. Sem honorários, ante a natureza de jurisdição voluntária deste procedimento. Após o trânsito em 
julgado e cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. P.R.I. Boa 
Vista-RR, 23 de novembro de 2016. (assinado eletronicamente – Lei 11.419/2006) SUELEN MÁRCIA 
SILVA ALVES Juíza Substituta respondendo pela 2.ª Vara de Família. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância ao MM Juiz, mandou expedir o presente Edital que será publicado 03 (três) vezes pela imprensa 
oficial, com intervalo de 10 dias e afixado no local de costume na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, nove de março de dois mil e dezessete. Eu, J.S.M.S., 
Técnico Judiciário, o digitei. 

 
Maria das Graças Barroso de Souza 

Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERESSADOS COM P RAZO DE 30 DIAS  
 
Processo 0815421-92.2016.8.23.0010 – Alteração de R egime de Bens 
Requerente : Alexander Ladislau Menezes 
Advogado: OAB 226N-RR - Alexander Ladislau Menezes  
Requerido(a) : Daniele Fonseca de Albuquerque Ladislau 
 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES – TITULAR DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A: 
 
INTIMAÇÃO DE: POSSIVEIS INTERESSADOS . 
 
FINALIDADE:  INTIMAÇÃO de possíveis interessados para tomarem conhecimento da ação em epígrafe e 
ciência do ônus que a partir desta data ocorrerá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem 
manifestação, na forma do art. 734 do CPC. 
 
Segunda Vara de Família - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - Centro 
69.301-380 – Boa Vista – Roraima / Telefone: (95)31 98-4726 / E-mail: 2familia@tjrr.jus.br 
 
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado 
de Roraima, nove de março de dois mil e dezessete. Eu, J.S.M.S. (Técnico Judiciário) o digitei. 
 

Maria das Graças Barroso de Souza  
Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
 
Processo 0800698-34.2017.8.23.0010 – Dissolução 
Requerente : J.da.S.P. 
Defensor Público: OAB 248D-RR - Thaumaturgo Cezar Moreira do Nascimento 
 Requerido(a) : P.A.da.S.P. 
 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES – TITULAR DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A: 
 
CITAÇÃO DE: PAULA ANDRÉIA DA SILVA PEREIRA , brasileira, casada, filha de Antônio Jesus da 
Conceição e de Profila Costa da Conceição, demais dados ignorados, estando em lugar incerto e não 
sabido. 
 
FINALIDADE:  CITAÇÃO da pessoa acima para tomar conhecimento dos termos dos autos em epígrafe e 
ciência do ônus que a partir desta data, correrá o prazo de 15 (quinze) dias  para apresentar contestação. 
Na falta de contestação será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo(a) autor(a). Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). 
 
Segunda Vara de Família - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - Centro 
69.301-380 – Boa Vista – Roraima / Telefone: (95)31 98-4726 / E-mail: 2familia@tjrr.jus.br 
 
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado 
de Roraima, nove de março de dois mil e dezessete. Eu, J.S.M.S. (Técnico Judiciário) o digitei. 
 

Maria das Graças Barroso de Souza  
Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
 
Processo 0800103-40.2014.8.23.0010 – Exclusão de He rdeiro 
Requerente : L.S.da.S.L. 
Advogado: OAB 988N-RR - Marco Antonio Bartholomew de Oliveira Hadad  / OAB 792N-RR - Kairo Icaro 
Alves dos Santos  
 Requerido(a) : R.da.S.L.S. e outros 
Advogado: OAB 172B-RR - Margarida Beatriz Oruê Arza / OAB 988N-RR - Marco Antonio Bartholomew de 
Oliveira Hadad  
 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES – TITULAR DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A: 
 
CITAÇÃO DE: NELLY ISABEL ROMERO CASTILHO , venezuelana, do lar, demais dados ignorados, 
estando em lugar incerto e não sabido. 
 
FINALIDADE:  CITAÇÃO da pessoa acima para tomar conhecimento dos termos dos autos em epígrafe e 
ciência do ônus que a partir desta data, correrá o prazo de 15 (quinze) dias  para apresentar contestação. 
Na falta de contestação será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo(a) autor(a). Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). 
 
Segunda Vara de Família - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - Centro 
69.301-380 – Boa Vista – Roraima / Telefone: (95)31 98-4726 / E-mail: 2familia@tjrr.jus.br 
 
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado 
de Roraima, nove de março de dois mil e dezessete. Eu, J.S.M.S. (Técnico Judiciário) o digitei. 
 

Maria das Graças Barroso de Souza  
Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
 
Processo 0814481-30.2016.8.23.0010 – Exoneração de Alimentos 
Requerente : R.F.do.N. 
Advogado: OAB 557N-RR - Luiz Geraldo Tavora Araujo / OAB 270B-RR - Henrique Eduardo Ferreira de 
Figueiredo / OAB 394N-RR - Luciana Rosa de Figueiredo  
Requerido(a) : L.C.de.O.N. 
 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES – TITULAR DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DA 

COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A: 
 
CITAÇÃO DE: LAYS CAROLINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO , brasileira, união estável, filha de Roberto 
Fernandes do Nascimento e de Simone Renate da Silva Oliveira, demais dados ignorados, estando em 
lugar incerto e não sabido. 
 
FINALIDADE:  CITAÇÃO da pessoa acima para tomar conhecimento dos termos dos autos em epígrafe e 
ciência do ônus que a partir desta data, correrá o prazo de 15 (quinze) dias  para apresentar contestação. 
Na falta de contestação será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo(a) autor(a). Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). 
 
Segunda Vara de Família - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - Centro 
69.301-380 – Boa Vista – Roraima / Telefone: (95)31 98-4726 / E-mail: 2familia@tjrr.jus.br 
 
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado 
de Roraima, nove de março de dois mil e dezessete. Eu, J.S.M.S. (Técnico Judiciário) o digitei. 
 

Maria das Graças Barroso de Souza  
Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IN TERDIÇÃO COM PRAZO DE 10 
DIAS 

 
Processo 0829975-32.2016.8.23.0010 – Interdição 
Requerente : Maria Geralda da Silva Figueiredo 
Advogado: OAB 1230N-RR - Tácita Mendonça Figueiredo  
Requerido(a) : Clovis Marques Figueiredo 

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

COMARCA DE BOA VISTA/RR 
 

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

 
Maria das Graças Barroso de Souza 

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

 
Processo 0826873-02.2016.8.23.0010 – Interdição 
Requerente : Elza Lira 
Defensor Público: OAB 139D-RR - Alessandra Andrea Miglioranza  
Requerido(a) : Isabeth Lira 

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

COMARCA DE BOA VISTA/RR 
 

FINAL DE SENTENÇA : POSTO ISSO, firme nos fundamentos acima expostos e em consonância com o 
douto parecer ministerial, DECRETO a interdição de ISABETH LIRA , declarando-a RELATIVAMENTE 
INCAPAZ de exercer pessoalmente certos atos da vida civil ou à maneira de os exercer, na forma do art. 
4º, inciso III, do Código Civil. Nos termos do art. 747, II do Código Civil nomeio como curadora da requerida 
a Sra. ELZA LIRA . Nos termos da fundamentação supra, considerando o estado de saúde do requerido, a 
curadora terá poderes de representação para a prática de atos relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial ou negocial, não podendo alienar ou onerar bens do requerido sem autorização judicial nem 
contrair empréstimos em nome dele. Preserva-se quanto ao requerido a autonomia para os atos de 
natureza existencial, da esfera familiar e política. Os rendimentos do requerido deverão ser destinados 
unicamente em sua saúde, alimentação e bem estar. Aplica-se, também, ao caso, o disposto no art. 553 do 
CPC e respectivas sanções. Expeça-se mandado de registro da interdição, na forma do art. 9.º, III do CC e 
art. 89 da Lei 6.015/73. Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que 
determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida comunicação do registro da 
interdição ao cartório no qual foi lavrado o assento de nascimento. Proceda-se a publicação da sentença na 
forma do art. 755, §3.º do NCPC, dispensando-se a publicação na imprensa local por serem as partes 
beneficiárias da gratuidade da justiça e assistidas pela DPE/RR. Expeça-se o respectivo termo de curatela, 
constando as observações acima e proceda-se conforme o art. 759 do CPC, intimando a curadora para 
prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos 
do art. 487, I do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Sem honorários, ante a natureza de 
jurisdição voluntária deste procedimento. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações, 
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. P.R.I. Boa Vista-RR, 30 de novembro de 2016. SUELEN 
MÁRCIA SILVA ALVES Juíza Substituta. E, para que ninguém possa alegar ignorância ao MM Juiz, 
mandou expedir o presente Edital que será publicado 03 (três) vezes pela imprensa oficial, com intervalo de 
10 dias e afixado no local de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital 
do Estado de Roraima, dez de março de dois mil e dezessete. Eu, J.S.M.S., Técnico Judiciário, o digitei. 

 
Maria das Graças Barroso de Souza 

Diretora de Secretaria 
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2ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E JUSTIÇA MILITAR

Expediente de 10/03/2017

MM JUIZ DE DIREITO
BRENO JORGE PORTELA SILVA COUTINHO

PUBLICAÇÃO  DA  PAUTA  DOS  PROCESSOS  QUE  IRÃO  A  JULGAMENTO  PELO  EGRÉGIO
TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR EM CONFORMIDADE AO DISPOSTO NO ART. 428 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - LOCAL PLENÁRIO DO FÓRUM CRIMINAL NA AVENIDA CB PM JOSÉ TABIRA
DE ALENCAR MACÊDO, 602, BAIRRO CARANÃ, NESTA CAPITAL– PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2017.

Na conformidade do artigo 435 do Código de Processo Penal,  a lista dos processos que deverão ser
julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular, a ter início no dia 03 de abril de 2017, às 09:00 horas é a
seguinte:

PAUTA DE   ABRIL A JUNHO DE 2017

MÊS DE ABRIL/2017

 
 Dia 03/04/2017 – 1ª TURMA – 1ª SESSÃO
 Ação Penal: 0000218-17.2011.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réus: ADIR PEDROSO e ERCILIO DA ROSA
Art. 121, § 2°, inc. I e lV do CPB. 
Situação: RÉUS SOLTOS
Defesa: EDNALDO GOMES VIDAL – OAB/RR 155/B
               RAPHAEL MOTTA HIRTZ – OAB/RR 543/N
 

 Dia 05/04/2017 – 2ª TURMA – 2ª SESSÃO
 Ação Penal: 0000312-13.2012.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: ANA PAULA RODRIGUES DE CARVALHO
Art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB
Situação: RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 10/04/2017 – 1ª TURMA – 3ª SESSÃO
 Ação Penal: 0000798-27.2014.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: WEVERTON ALVES COSTA
Art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB
Situação:  RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA 
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 Dia 17/04/2017 – 1ª TURMA – 4ª SESSÃO
 Ação Penal: 0002435-76.2015.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: IGOR DA SILVA SOUZA
Art. 121, §2º, inc. II, do CPB e art. 16, da Lei 10.826/03 
Situação:  RÉU SOLTO
Defesa: ROSÁRIO COELHO – OAB/RR 300

 Dia 19/04/2017 – 2ª TURMA – 5ª SESSÃO
 Ação Penal: 0006080-80.2013.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: JOÃO DOS SANTOS MOREIRA
Art. 121, § 2°, inc. l e lV, c/c art. 211, ambos do CPB   
Situação:  RÉU SOLTO
Defesa: PAULO GENNER DE OLIVEIRA SARMENTO – OAB/RR 907

 Dia 24/04/2017 – 1ª TURMA – 6ª SESSÃO
 Ação Penal: 0006099-86.2013.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: WESCELEY FAWLER LIMA DA SILVA
Art. 121, § 2°, inc. ll, lll e lV, c/c art. 14, inc. ll, ambos do CPB
Situação:  RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 26/04/2017 – 2ª TURMA – 7ª SESSÃO
 Ação Penal: 0013116-76.2013.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: EUDES DE SOUZA OLIVEIRA 
Art. 121, § 2°, inc. ll,  do CPB
Situação:  RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 MÊS DE MAIO/2017

 Dia 03/05/2017 – 2ª TURMA – 8ª SESSÃO
 Ação Penal: 0092536-48.2004.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: IZAQUE DE JESUS DOS SANTOS
Art. 121, § 2°, inc. lV,  do CPB
Situação: RÉU PRESO
Defesa: HÉLIO FURTADO LADEIRA – OAB/RR 358/B

 Dia 08/05/2017 – 1ª TURMA – 9ª SESSÃO
 Ação Penal: 0000677-91.2017.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: RAMON DIEGO SERRA DOS SANTOS
Art. 121, § 2°, inc. I e lV e art.155, caput, c/C art. 29, ambos do CPB
Situação: RÉU PRESO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA
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 Dia 10/05/2017 – 2ª TURMA – 10ª SESSÃO
 Ação Penal: 0002912-75.2010.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: GILMAR DA LUZ ROCHA
Art. 121, § 2°, inc. I, do CPB
Situação: RÉU PRESO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA- 

 Dia 15/05/2017 – 1ª TURMA – 11ª SESSÃO
 Ação Penal: 0008824-48.2013.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: ALCIDES SOUZA FILHO
Art. 121, §2º, inc. II, do CPB 
Situação: RÉU PRESO 
Defesa: ABHNER DE SOUZA GOMES LINS DOS SANTOS – OAB/RR 1018/N

 Dia 17/05/2017 – 2ª TURMA – 12ª SESSÃO
 Ação Penal: 0010374-73.2016.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: FABRÍCIO LIMA DE OLIVEIRA e RENATO DA SILVA MOTA
Art. 121, § 2°, inc. I, III e IV, do CPB 
Situação: RÉU PRESO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 22/05/2017 – 1ª TURMA – 13ª SESSÃO
 Ação Penal: 0004045-79.2015.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: TARCÍSIO DA SILVA QUEIROZ e CLEIDSON GARCIA RIBEIRO 
Art. 121, § 2°, inc. I e lV, do CPB
Situação: RÉU PRESO 
Defesa: MAURO SILVA DE CASTRO – OAB/RR 210/N
              IGOR LYNIKER MENESES CAVALCANTE GOMES – OAB/RR 1480/N

 Dia 24/05/2017 – 2ª TURMA – 14ª SESSÃO
 Ação Penal: 0001833-85.2015.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, JOHNNY COELHO DA SILVA e WARLEN DA SILVA,
Art. 121, § 2°, inc. I e lV,  do CPB
Situação: RÉU PRESO 
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA
              RENAN LOPES DE LIMA – OAB/SP 365285

 Dia 31/05/2017 – 2ª TURMA – 15ª SESSÃO
 Ação Penal: 0017457-14.2014.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: MAYCON LIMA NUNES
Art. 121, §2º, inc. I e IV, do CPB
Situação: RÉU PRESO 
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA
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 MÊS DE JUNHO/2017

 Dia 05/06/2017 – 1ª TURMA – 16ª SESSÃO
 RESERVADO PARA INCLUSÃO DE PROCESSO DE RÉU PRESO

 Dia 07/06/2017 – 2ª TURMA – 17ª SESSÃO
 Ação Penal: 0013580-71.2011.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: ROZIANE GABRIELLE CARVALHO DA SILVA
Art. 121, § 2°, inc. III, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB
Situação:  RÉU SOLTO
Defesa: BEN-HUR SOUZA DA SILVA – AOB/RR 637/N

 Dia 12/06/2017 – 1ª TURMA – 18ª SESSÃO
 Ação Penal: 0016676-31.2010.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: ADENILTON ARAÚJO DA SILVA e IDONILSON DA CONCEIÇÃO FERNANDES
Art. 121, § 2°, inc. I e lV, do CPB
Situação:  RÉUS SOLTOS
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA 

 Dia 14/06/2017 – 2ª TURMA – 19ª SESSÃO
 Ação Penal: 0018715-93.2013.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: MARCOS PEREIRA DA SILVA
Art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II e At. 69, ambos do CPB.
Situação:  RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA - 

 Dia 19/06/2017– 1ª TURMA – 20ª SESSÃO
 Ação Penal: 0020433-62.2012.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: DENÍZIA SOARES HIGINO
Art. 121, § 2°, inc. I, c/c art. 14, inc. ll, ambos do CPB.
Situação: RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA 

 Dia 21/06/2017 – 2ª TURMA – 21ª SESSÃO
 Ação Penal: 0066950-43.2003.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: ALEX DA SILVA SOARES
Art. 121, § 2°, inc. I, do CPB
Situação:  RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA 

 Dia 26/06/2017 – 1ª TURMA – 22ª SESSÃO
 Ação Penal: 0013420-46.2011.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: JANUÁRIO MARQUES DE JESUS NETO
Art. 121, § 2°, inc. ll, c/c art. 14, inc. II, do CPB
Situação:  RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA 
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 Dia 28/06/2017 – 2ª TURMA – 23ª SESSÃO
 Ação Penal: 0093706-55.2004.8.23.0010(PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: DAVI PEREIRA DOS SANTOS e JÚLIO CÉSAR BERNARD
Art. 121, § 2°, inc. I e lV, c/C art. 14, inc. II, ambos do CPB
Situação:  RÉUS SOLTOS
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA 

 

OBS: O sorteio dos Jurados foi realizado no dia 22 de fevereiro de 2017, às nove horas, na sala de
Audiências da 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e Justiça Militar. Após reordenamento e inclusão,
fica, ainda, reservado o dia 05/06/2017     para inclusão de processo como dispõe o art. 429, §2º, do
CPB.
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2ª VARA CRIMINAL

Expediente de 10/03/2017

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

PROCESSO Nº 0010.15.008964-6
RÉU(S): WENDEL FERREIRA PEIXOTO

   GELEANO GONÇALVES RIBEIRO vulgo “Leandro Fernandes”

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

WENDEL FERREIRA PEIXOTO, brasileiro, união estável, natural de Manaus-AM, nascido aos 13/11/1990,
filho de Winder da Silva Peixoto e Izete Alves Ferreira, portador do RG nº 360216-8 SSP/RR, CPF não
informado, estando atualmente em lugar incerto e não sabido;

GELEANO  GONÇALVES  RIBEIRO,  vulgo  “Leandro  Fernandes”,  brasileiro,  natural  de  Manaus-AM,
nascido aos 21/10/1992, filho de Pedro Ribeiro Neto e Maria de Fátima Gonçalves Fernandes, portador do
RG nº 483076-8 SSP/RR, CPF não informado, 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  0010.15.008964-6, movida pela Justiça
Pública em face dos acusados acima discriminados em razão de terem sido Denunciados pelo Ministério
Público estadual, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro, sendo
que  Wendel também praticou o crime previsto no  art. 339 do CP,  não sendo possível as suas citações
pessoais,  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 - 00055992
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3ª VARA CRIMINAL

Expediente de 10/03/2017

Processo nº 0010951-22.2014.8.23.0010
Réu: Thiago Harryson Trindade Bezerra

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Com prazo de 60 (sessenta) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da
lei,  INTIMA o  Réu  THIAGO  HARRYSON  TRINDADE  BEZERRA ,  brasileiro,  solteiro,  nascido  em
17.04.1991, natural de Belém - PA, filho de Adolfo Bezerra Machado e de Maria Nazaré Trindade, portador
do RG de n.°  377133-4  SSP/RR e inscrito  no  CPF sob o  n.°  010.684.292-75,  da  Sentença a seguir
transcrita: “(...) JULGO PROCEDENTE  a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o Réu
como incurso nas sanções do artigo 306 e 309, ambos  da Lei 9.503/97. (...)  Desta forma, nos termos
dos artigos 69 e 72, do Código Penal,  aplico cumulativamente as penas, para resultar a condenação do
Réu  THIAGO  HARRISSON TRINDADE  BEZERRA  em  10  (dez)  meses  de  detenção  e  150  (cento  e
cinquenta) dias multa no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
A pena será cumprida em regime aberto . (…) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Fazendo jus à aplicação dos
artigos 44, caput e §2°, e 45, §1°, ambos do Código Penal, por reputar ser suficiente para a punição e
regeneração do Réu, substituo a pena detentiva por pena pecuniária no valor da fiança depositada em fls.
17,  dos  apensos,  R$ 2.172,00 (dois  mil  cento  e  setenta  e dois  reais),  acrescida  de juros  e  correção
monetária,  em  favor  da  Fazenda  da  Esperança,  CNPJ  48.555.775/0075-96,  entidade  privada  com
destinação social. (…) DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO Também, se acaso já existente, suspendo a
habilitação do réu THIAGO HARRISSON TRINDADE BEZERRA para condução de veículos automotores e
decreto-lhe .a proibição total de direção pelo prazo de duração da pena privativa de liberdade, qual seja, 10
(dez) 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 THIAGO HARRISSON TRINDADE
BEZERRA para condução de veículos automotores pelo prazo de duração da pena privativa de liberdade,
qual seja, 10 (dez) meses, a contar da data do trânsito em julgado, nos exatos termos da dosimetria retro.
(...) DISPOSIÇÕES GERAIS Permito o recurso em liberdade, diante da pena imposta. Sem custas, face à
assistência pela DPE. (...)” Boa Vista (RR), 30 de maio de 2016. Juiz MARCELO MAZUR.

Boa Vista, RR, 10 de março de 2017.

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta

SICOJURR - 00055983

V
Y

iu
lU

nT
P

aT
zZ

C
4F

Ik
ss

39
//K

E
E

=
S

ec
re

ta
ria

 V
ar

a 
/ 3

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, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 097/128



Processo nº 0019777-03.2015.8.23.0010
Réu: ELISEU ATOS QUEIROZ DE SOUZA

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima,
na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusado ELISEU ATOS QUEIROZ
DE SOUZA, brasileiro, casado, recepcionista, natural de Boa Vista/RR, nascido em 17.02.1994, filho de
Edna Célia de Souza Cabral, portador do RG n° 348598-6 SSP/RR, como incurso(a) nas penas do artigo
155, IV do Código Penal Brasileiro e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não
sendo possível citá-lo(a) pessoalmente, CITA-O(A)   para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez)  dias;  Ficando  advertido(a)  de  que:  I-  Se  forem  arroladas  testemunhas  residentes  em  outras
Comarcas,  as  mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde  residem  se,  intimadas,  afirmarem  a
impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em  providenciar  seu  comparecimento
espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos
serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos
do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do
Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação
penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se
em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta a
acusação;  III-  Devendo  ficar  ciente,  ainda,  de  que  a  partir  deste  momento,  quaisquer  mudanças  de
endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos
processuais.

Boa Vista, RR, 10 de março de 2017.

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta
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Processo nº 0010007-59.2010.8.23.0010
Ré: CLAUDENIR CORRÊA PEREIRA

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima,
na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusado  CLAUDENIR CORRÊA
PEREIRA,  brasileira,  casada,  confeiteira,  natural  de  Turiaçu/MA,  nascida  em  12.02.1975,  filha  de
Raimundo José Corrêa e Anita Sousa Costa Corrêa, portadora do RG n° 330681-0 SSP/RR, inscrita no
CPF nº. 724.604.312-87 como incurso(a) nas penas do artigo 155, § 4º, II do Código Penal Brasileiro e
como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente,
CITA-O(A)   para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de
que: I- Se forem arroladas testemunhas residentes em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na
Comarca onde residem se,  intimadas,  afirmarem a impossibilidade  de comparecimento e a  recusa da
defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo
sem apresentação da resposta escrita,  os Autos serão remetidos a Defensoria Pública,  nos termos do
artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo
Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar
ciente de que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao
mesmo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir
deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa
ser adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 10 de março de 2017.

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta
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Processo nº 0008612-56.2015.8.23.0010
Réu: Denis Teles da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima,
na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusado DENIS TELES DA SILVA ,
brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, natural de Manaus/AM, nascido aos 27.09.1984, filho de Luzimiro
Carbajal da Silva e Deuzalina Teles da Silva, portador do RG n° 227530 SSP/RR, como incurso nas penas
do artigo 329 do Código Penal e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo
possível citá-lo pessoalmente, CITA-O para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias;
Ficando advertido que: I- Se forem arroladas testemunhas residentes em outras Comarcas, as mesmas
serão ouvidas na Comarca onde residem se, intimadas, afirmarem a impossibilidade de comparecimento e
a recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso
do prazo  sem apresentação da resposta  escrita,  os  Autos  serão remetidos a  Defensoria  Pública,  nos
termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de
Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado
deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para
reparação  dos  danos  causados  pela  infração  penal,  levando-se  em  conta  os  prejuízos  sofridos  pelo
ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente,
ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este
Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 10 de março de 2017.

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta

SICOJURR - 00055983
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Processo nº 0013406-23.2015.8.23.0010
Ré: Rejane Lanius Boyle

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima,
na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusada REJANE LANIUS BOYLE ,
brasileira,  divorciada,  autônoma, natural de Taquara/RS, nascida aos 18,10,1964, filha de Odílio Darcy
Lanius e de Miracy Lanius, portadora do RG n° 179670 SSP/RR, como incursa nas penas dos artigos 38,
caput, 60 e 64, todos da Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9. 605/98) e como encontra-se atualmente em
lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, CITA-A para responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertida que: I- Se forem arroladas testemunhas residentes
em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca onde residem se, intimadas, afirmarem a
impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em  providenciar  seu  comparecimento
espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos
serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos
do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do
Código de Processo Penal, a Denunciada deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação
penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se
em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III-
Deve ficar ciente, ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser
informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 10 de março de 2017.

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta

SICOJURR - 00055983
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Processo nº 0014576-30.2015.8.23.0010
Réu: Gilzamar Sousa da Costa

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima,
na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusado GILZAMAR SOUSA DA
COSTA, brasileira, solteira, técnica em enfermagem, natural de Boa Vista/RR, nascida aos 10.07.1976,
filha de Benedito Gomes da Costa e Maria Sousa da Costa, portadora do RG n° 148278 SSP/RR, como
incursa nas penas do artigo 339 do Código Penal e como se encontra atualmente em lugar incerto e não
sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, CITA-A para responder à acusação, por escrito, no prazo
de  10  (dez)  dias;  Ficando  advertida  que:  I-  Se  forem  arroladas  testemunhas  residentes  em  outras
Comarcas,  as  mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde  residem  se,  intimadas,  afirmarem  a
impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em  providenciar  seu  comparecimento
espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos
serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos
do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do
Código de Processo Penal, a Denunciada deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação
penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se
em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III-
Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser
informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 10 de março de 2017.

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta

SICOJURR - 00055983
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Processo nº 0827752-09.2016.8.23.0010
Ré: Arlene Bandeira de Freitas

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima,
na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em que é acusada ARLENE BANDEIRA DE
FREITAS,  brasileira,  solteira,  natural  de  Imperatriz/MA,  nascida  aos  04.03.1992,  filha  de  José  Batista
Pereira Freitas e Domingas Regina de Souza, portadora do RG n° 327114-5 SSP/RR, como incursa nas
penas dos artigos 330 e 331 do Código Penal,  e como se encontra atualmente em lugar incerto e não
sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, CITA-A  para responder à acusação, por escrito, no prazo
de  10  (dez)  dias;  Ficando  advertida  que:  I-  Se  forem  arroladas  testemunhas  residentes  em  outras
Comarcas,  as  mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde  residem  se,  intimadas,  afirmarem  a
impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em  providenciar  seu  comparecimento
espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos
serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos
do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do
Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação
penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se
em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta a
acusação;  III-  Devendo  ficar  ciente,  ainda,  de  que  a  partir  deste  momento,  quaisquer  mudanças  de
endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos
processuais.

Boa Vista, RR, 10 de março de 2017.

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta

SICOJURR - 00055983

V
Y

iu
lU

nT
P

aT
zZ

C
4F

Ik
ss

39
//K

E
E

=
S

ec
re

ta
ria

 V
ar

a 
/ 3

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, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 103/128



Processo nº 0004676-86.2016.8.23.0010
Réu: ELISEU ATOS QUEIROZ DE SOUZA

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O Juiz de Direito Marcelo Mazur, Titular da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima,
na  forma da  lei,  faz  saber  que  neste  Juízo  tramita  processo  em que  é  acusado  JOEL  BRUNO  DE
CASTRO,  brasileiro,  solteiro,  desempregado,  natural  de  Manaus/AM,  nascido  em 16.02.1988,  filho  de
Jocildo da Silva Castro e de Maria Silvana Monteiro dos Santos, como incurso(a) nas penas do artigo 28
da Lei 11.343/2006,  e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo possível
citá-lo(a) pessoalmente,  CITA-O(A)   para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias;
Ficando  advertido(a)  de  que:  I-  Se  forem arroladas  testemunhas  residentes  em outras  Comarcas,  as
mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde  residem  se,  intimadas,  afirmarem  a  impossibilidade  de
comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo e, por fim, que
certificado  o  decurso  do  prazo  sem  apresentação  da  resposta  escrita,  os  Autos  serão  remetidos  a
Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos do artigo 396 e
seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo
Penal,  o Denunciado deverá estar  ciente de que, em eventual  procedência da ação penal,  poderá ser
fixado valor  mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal,  levando-se em conta os
prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III-
Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser
informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 10 de março de 2017.

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta
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1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Expediente de 10/03/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo de 60 dias)

A Excelentíssima Dra. Maria Aparecida Cury, MM. Juíza Titular deste 1° Juizado De Violência Doméstica
da Comarca de Boa Vista.

Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos de:

Autos da Ação Penal n.º 0007160-45.2014.8.23.0010
Vítima: KEIDE MACIEL MARTINS
Réu: ADRIANO DIAS DA SILVA

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO, como se encontra a parte ADRIANO DIAS DA SILVA,
atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 60 (sessenta) dias,
a partir de sua publicação, intimando-o para tomar ciência da SENTENÇA extraída dos autos em epígrafe,
cujo seu teor segue conforme a seguir: “(…) Por todo o exposto, com o fundamento no art. 383, do CPP,
JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  a  pretensão  punitiva  estatal  contida  na  denúncia  para
CONDENAR ADRIANO DIAS DA SILVA, com incurso nas sanções do art. 250, §2°, do Código Penal, em
combinação com o art.  7° IV,  da Lei 11.340/06,  ABSOLVÊ-LO do delito  descrito no art.  147,  do CP e
INDEFERIR o pedido de fixação da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPP.(…). Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 11 de outubro de 2014. Maria Aparecida Cury – Juíza de
Direito Titular deste 1° JVDFCM.”

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, 10 de março de 2016.

José Rogério de Sales Filho
Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00055990
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COMARCA DE BONFIM
Expediente de 10 de março de 2017.

Edital com a Lista Provisória dos Jurados que dever ão servir no ano de 2017

A Doutora JOANA SARMENTO DE MATOS , MMª. Juíza de Direito respondendo pela Comarca de Bonfim e
Presidente do Egrégio Tribunal do Júri Popular da Comarca de Bonfim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foi organizada a
Lista provisória  dos Jurados que deverão servir  durante o ano de 2017, constituída dos nomes abaixo
relacionados:

NOME DOS JURADOS PROFISSÃO
01 ALFREDO ANDRADE PEREIRA
02 ALISON ERALDO ALVES CRUZ
03 ALCINEIA DA SILVA RODRIGUES
04 ANTONIO FRANCISCO R. DOS SANTOS
05 ARISTILDES DA SILVA ALVES
06 DEBORA MARIA SILVA DE SANTANA
07 EDMILSON COSTA BOAVENTURA
08 EDUARDO DINIZ DA SILVA
09 EDUARDO MAURO
10 ELQUISE DIVA VERAS MELVILLE
11 ESTELINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
12 FRANCISCO KLEITON DOS SANTOS
13 GILVANDRO CHAGAS CORREA 
14 HITLER FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
15 IRLEY CARLOS CORTEZ
16 JOSE MARIA ARAUJO PIMENTAL
17 MURIEL KIM EVANGELISTA BUENO
18 NIVALDO PEDRO ALFREDO
19 OSTERNIR OLIVEIRA SILVA JUNIOR
20 RAIMUNDO MACÊDO
21 RAYANE CAVALCANTE LIRA
22 REGIANE PEIXOTO TRAJANO
23 RODNEY VIEIRA SOUZA
24 ALEX CARVALHO DA SILVA
25 ANGELA AZEVEDO DA SILVA
26 ANGELITA DA SILVA SARMENTO
27 CHARLES WILSON C. MACÊDO
28 CIRILO F. DE KING CAMPOS JUNIOR
29 DILAMAR FERREIRA DA SILVA
30 DOMINGOS COSTA
31 GERVÁSIO ALVES DA SILVA
32 GIVALDO MENDES VERAS
33 GLEUDES SOARES DA CUNHA
34 LEIDY LAIZZA DA SILVA COSTA
35 LINDOMAR FERREIRA DA SILVA
36 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA
37 LUZINEIA SOARES DE CAMPOS
38 MARCKLEY NASCIMENTO RICHIL 
39 MARIA LUZIA M. RODRIGUES 
40 MARIA BOA VENTURA 
41 OSTERNI OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS
42 PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS 
43 RENE PAULINO VIEIRA 
44 RHOMERSON LIMA DA SILVA
45 ROBERTA JORDANIA EVANGELISTA 

CHEFE DE DIVISÃO
MOTORISTA
AUX. REPRESENTAÇÃO
AUX. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
ADMINISTRADOR 
ASSESSOR ESPECIAL
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE PATRIMÔNIO
SECRETÁRIA DE GABINETE
ADMINISTRADOR 
ADMINISTRADOR
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
ADMINISTRADOR
ASSESSOR ESPECIAL
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
ASSESSOR ESPECIAL
ASSESSOR ESPECIAL
CHEFE DE DIVISÃO
AGENTE ADMINISTRATIVO
ZELADOR
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MOTORISTA
AGENTE ADIMINISTRATIVO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MOTORISTA
OP. DE MAQUINAS LEVES
MOTORISTA
VIGIA
AUX. ADMINISTRATIVO
VIGIA
AGENTE ADMINISTRATIVO
AUX. ADMINISTRATIVO
VIGIA
AUX. ADMINISTRATIVO
ZELADOR
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
MOTORISTA 
VIGIA
VIGIA
AUX. ADIMISTRATIVO
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46 ROSICLEIDE RODRIGUES 
47 SAMUEL DA SILVA 
48 SAULO SANDRO DA SILVA COSTA
49 VIANNA JOANA ALFREDO
50 GERFY VIEIRA SOUZA
51 JEOVANE SANTOS SILVA 
52 LOURDEBESTH DA SIL MACEDO 
53 SIDMAR GINO DE MESQUITA 
54 WILER VANIA LOPES DOS PASSOS 
55 ALUIZIO RODRIGUES 
56 ARLETE TORRES SILVA 
57 CHARLES COSTA AGUIAR 
58 IVELTA BARROSO DA SILVA 
59 JOSE VALDENIR R. MENDONÇA
60 MARIA Z. FREITAS CASTELO BRANCO 
61 MAX JOSE AZEVEDO
62 MICHELI SIMEÃO DA SILVA 
63 SAVANA CHRIS TEXEIRA LINHARES 
64 SUMAIRA VERAS DE ANDRADE 
65 WALDEMIR TEIXEIRA LINHARES 
66 ZADONAIDE FERREIRA COSTA
67 ALFREDO ANDRADE PEREIRA JUNIOR 
68 ERMORGE FREIRE DA SILVA 
69 MARLETE DA SILVA SANTOS 
70 ROGERIO EVANGELISTA ALMEIDA 
71 ALESSANDRA ROSA SARMENTO
72 ANDERSON LOPES DA SILVA
73 CILENE ALVES FERREIRA 
74 CINTIA SINESIO DE SOUZA
75 DAIANE T. C. DE SOUZA
76 ELZA DA SILVA AMORIM
77 ESTER AMBROSIO DA CRUZ
78 FRANCILENE MARIA BENTO FRANCIS 
79 IONARA LILIANE DA SILVBA GOMES 
80 JAINE SILVA TEIXEIRA 
81 JEANE RODRIGUES RIBEIRO
82 LAUDIRENE PEREIRA MORAIS
83 LENISMARA SILVA TEIXEIRA
84 LIDINALVA SILVA DE OLIVEIRA 
85 MAGDA ELIZABETH PORTELA DE SOUZA
86 MARCIA AMBROSIO
87 MARCOS CORREA DOS SANTOS
88 MARGARETE VANIA S.GOMES
89 MAYCOL DA SILVA SAGICA
90 NICOLETA DA SILVA LAMAZON
91 RAIMUNDA DOS SANTOS FRANCISCO
92 RONALD KATSUSKUS DA SILVA DOY 
93 ROSANGELA ARAUJO BORGES 
94 RONEDILSON P.PERES
95 SULAMIR VERAS ANDRADE 
96 SUNARA LEAO PEREIRA 
97 VANIZIA COSTA DE OLIVEIRA 
98 ZICO OLIVEIRA DA SILVA 
99 ADILSON SILVA ROCHA 

100 ANDRE FREDERICO  DA SILVA
101 ANE NATANE BERNALDO DA SILVA 
102 DAVID GEORGE FRANCIS 
103 DENISSON MACEDO
104 EZEQUIEL PEREIRA LIMA

AUX. ADMISTRATIVO
VIGIA
AGENTE ADMISTRATIVO
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 
CONSELHEIRO 
CONSELHEIRO
CONSELHIRO
CONSELHEIRO
CONSELHEIRO 
MOTORISTA
AG. ADMINISTRATIVO 
MOTORISTA 
MERENDEIRA
MOTORISTA 
MERENDEIRA 
VIGIA
AU. DE SERVIÇOS GERAIS
VIGIA
AUX. ADMISTRATIVO
VIGIA
MOTORISTA 
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
ACS
ACS
AC
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
AG. ENDEMIAS
AG.ENDEMIAS
AG. ENNDEMIAS 
AG. ENDEMIAS
AG. ENDEMIAS
AG. ENDEMIAS
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105 HITALO GEORGE XAVIER CONSTATINO 
106 JONATHAN DA SILVA MELVILLE
107 JOSE DOS SANTOS TRIBUTINO  
108 LUZIMARA DA SILVA FERREIRA
109 MARCOS DA COSTA SOUZA 
110 MELQUIZEDEQUE PEREIRA LIMA 
111 NICOLAS ANDRÉ DE SOUSA TEODÓSIO 
112 SIDNEI DE SOUZA SOARES 
112 JACKSON DA SILVA RIOS
113 KATIA REGINA DOS SANTOS VELASCO
114 ILMARA SANTOS RODRIGUES 
115 CANDIDO WANDERLEY DE BARROS NETO
116 GISEFA KAYLA CARVALHO D. SALVA
117 TATIANE SANTOS DA SILVA
118 LEILIANE LIMA DA SILVA 
119 FABIANA ARLETE DA SILVA RICHIL
120 MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA 
121 SUELLEN AUZIRA DOS SANTOS
122 AMELIA SANTOS DA SILVA 
123 ROBSON DA CRUZ GONÇALVES 
124 DOUGLAS BARROS SILVA FILHO
125 MARIO DA SILVA 
126 ALEKSANDER RIBEIRO ALVES
127 GERALDINA MAKSYHUNG DA SILVA 
128 ALINE FIGUEREDO DE OLIVEIRA 
129 CÉSAR DA SILVA 
130 FRANCISCA DA SILVA ARAÚJO 
131 IRENIA DA SILVA VERAS 
132 JOSE CARLOS PETER PERES 
133 KAREN LORENA NAGLI.S FERREIRA 
134 MARLYN DA SILVA MELVILLE
135 MAYCAHL SULLIVAN DORICO
136 REINALDO DA ROCHA LACERDA 
137 ROBERTO DA COSTA SARMENTO 
138 ROBERVANIA M. DE OLIVEIRA 
139 SILVIO PEREIRA DA SILVA 
140 ZAULO BRONSON DA SILVA COSTA
141 CAREN AGUIAR BARBOSA 
142 CARLOS ALBERTO DE PINHO 
143 CARMEM JULIA DA SILVA DE PINHO
144 CLARA MILITÃO LIMA
145 DAPHINE CAMPOS SILVA
146 JOÃO PAULO MARCOS DE FREITAS 
147 DIELSON DA SILVA ARAUJO 
148 LEILIANE CRISTINA ALVEZ PEREIRA 
149 MARIENTE PEREIRA DA SILVA
150 SHAUDESSA ANA GUIMARÃES 
151 THEREZA FREDERICO TORRES 
152 TIAGO DA SILVA PERES 
153 VIVIANE SOARES DA SILVA 
154 WANDERLITA BRANDÃO DA SILVA 
155 ADÃO CARLOS LIMA SILVA 
156 ADRIANO FREDERICO DA SILVA 
157 ADELI RODRIGUES VIRIATO 
158 ALDEMIR RIBEIRO PERES 
159 ALEXANDRE PATRICIA VELASCO
160 ALTACIR VITORIANA N. DA SILVA 
161 ANDREA REGINA NOGUEIRA DA SILVA 
162 ANTONIA BARBOZA DE MORAIS 

AG. ENDEMIAS
AG. ENDEMIAS
AG. ENDEMIAS
AG. ENDEMIAS
AG. ENDEMIAS
AG. ENDEMIAS
AG. ENDEMIAS
AG. ENDEMIAS
CADASTRADOR 
CADASTRADOR 
CHEFE DE DIVISÃO
ORIENTADOR SOCIAL
AUX.ADMISTRATIVO
ASSISTENTE SOCIAL
COORDENADORA
AUX.ADMISTRATIVO
ASSISTENTE SOCIAL
ORIENTADOR SOCIAL 
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
COORD. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
FACILITADOR 
ORIENTADOR SOCIAL 
COOR. PETI
AUX. ADMISTRATIVP
TEC. DE INFORMÁTICA
AUX. ENFERMAGEM 
AUX. SERVIÇOS GERAIS 
VIGIA
AUX.ADMISTRATIVO
ATEND.FARMACIA
VIGIA
ATEND.FARMACIA 
AUX. SERVIÇOS GERAIS 
AUX. SERVIÇOS GERAIS
AUX. ADMISTRATIVO
AUX. ADMISTRATIVO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
TEC. ANALISE CLINICA 
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
OUVIDORIA 
CHEFE DE DIVISÃO 
CHEFE DE  RECURSO HUMANOS 
CHEFE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE DIVISÃO
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
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163 ANTONIA DOS NAVEGANT C. GARRETO 
164 ALESSANDRA PEIXOTO CARNEIRO SABÓIA 
165 ANDREIA SOUSA DA SILVA 
166 ANA LEIDE DE LIMA SOUZA
167 ALQUIMIDES FREITAS OLIVEIRA JUNIOR 
168 ANTÔNIA MARA C. DE MELO
169 ALVARO FLAVIO RODRIGUES 
170 ANTONIO DANILSSON DA SILVA BRAGA 
171 ANTONIO GIUERLISON R. SANTOS 
172 ANTONIO SOLIMAR RODRIGUES MACHADO
173 ARILDA CUSTODIO WELSHMAN
174 AUZENI VIEIRA TEIXEIRA SANTIAGO 
175 BENJALISSON PEREIRA DA SILVA
176 BRENDA ALMEIDA DA CRUZ
177 BENEDITA ANDRE DA SILVA
179 BERNADO MORAIS RODRIGUES 
180 CASSIA CRISTINA TELES CHAGAS 
181 ADRIANA DA SOLVA E SILVA 
182 ALDACIR LAERCIO DE SOUZA
183 ALDEIDES SOUZA CASTRO
184 ANA CASSIA VIEIRA DOS SANTOS 
185 ANDRELINO MARCOS TOMAZ 
186 ALTEIA MADALENE G.DE OLIVEIRA
187 ALUISIO JOSE FRANCISCO
188 ANTÔNIA FRANCISCA DA S. MONTEIRO
189 ANTONIO FREDERICO DA SILVA
190 ANTONIO MARCIO BRITO GOMES 
191 AYARA MACEDO DO NASCIMENTO 
192 BEJAMIN SILVA DE SOUZA
193 BIANCA SUYLA R. BRANDÃO 
194 CLEILSON DA CONCEIÇÃO 
195 CLEIDE SONIA LEITE PEREIRA 
196 CRYS HADEN DA SILVA COSTA
197 DALVINA DA SILVA LAURETINO
198 DENILSON DA SILVA
199 DENISE KING 
200 DERIVALDO ALEXANDRE DE SOUZA
201 DERONILSA MARCOS DE SOUZA 
202 DOMINGAS ANDREIA PEREIRA
203 DORAVALCI LAURENTINO DA SILVA
204 EDIJAR DINIZ DA SILVA 
205 EDILENE ALEIXO COSTA 
206 EDINAMAR DE LIMA
207 EDSON DA SILVA COSTA 
208 ELIANE DA SILVA COSTA 
209 ELISSANDRA SOUZA DE SILVA 
210 ELIZANE FRANÇA DE OLIVEIRA 
211 EPIFANIO MACHADO PEREIRA 
212 EVANDRO MARCOS THOMAZ 
213 FAUSTO MOREIRA DA SILVA
214 FRANCISCO HELEONAI V. DA SILVA 
215 FRANCISCO MARUAI 
216 GABRIELE DOS SANTOS RODRIGUES 
217 GILVANY ALVES MENDES 
218 HELLEN JULIANA ALVES 
219 HEYDY PEIXOTO TRAJANO
220 IANA OLIVEIRA DE SOUZA
221 IVANILDA BRANDEMBURG 
222 JOACY ALEXANDRE 

PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
AUX. SERV.DIVERSOS
VIGIA 
MERENDEIRA 
AUX.EDUCACIONAL
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.SERV.DIVEROS 
AUX.SERV.DIVEROS
AUX.SERV.DIVERSOS
MOTORISTA
ASSITENTE DE ALUNO
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.SERV.DIVERSOS
ASSITENTE DE ALUNO
MOTORISTA
AUX.EDUCACIONAL 
VIGIA
AUX.SERV.DIVERSOS
ZELADOR
ZELADOR 
VIGIA 
ZELADOR 
AUX. SERVIÇOS DIVERSOS
ZELADOR 
MERENDEIRA
ZELADOR 
AUX. DE EDUCACIONAL 
VIGIA 
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX. EDUCACIONAL
AUX.SERV.DIVERSOS
ASSISTENTE DE ALUNO 
ASSISTENTE DE ALUNO
AUX. SERVIÇOS DIVERSOS
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.EDUCACIONAL 
ASSISTENTE DE ALUNO 
ASSITENTE DE ALUNO 
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223 JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 
224 JOSE RIBEIRO DA SILVA 
225 JOÃO BATISTA PIMENTEL PERES 
226 JULIENA CHRIS VELASCO RODRIGUES 
227 KEVIN DO NASCIMENTO 
228 KEYLA AGUIAR ALVES 
229 LIDIANE AMBROSIO DA CRUZ 
230 LIA OLIVEIRA DA COSTA 
231 LUCINDA AMBROSIO DA CRUZ
232 LUIS CARLOS M. DA SILVA 
233 MAIZA PORTELA DE SOUZA 
234 MARCIA DE SOUZA SINESIO 
235 MARCOS VELADES DOUGLAS 
236 MARIA ANTONIA DOS SANTOS 
237 MARIA DA G.DE JESUS OLIVEIRA 
238 MARIA DOS S.BARRETO DA SILVA 
239 MARTHA ELEONORA ALVES DA CUNHA 
240 MICHELI SIMEÃO DA SILVA 
241 MICHELL HARES DA SILVA GOMES 
242 MARCO TULIO DE M. BARBOSA 
243 MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA
244 MARIA LUCIENE DOS S. DA SILVA 
245 MARILENE DA SILVA SOARES 
246 NAIANA COSTA SOUSA 
247 NEREU GOMES DO VALE 
248 NILTON CARLOS SOUSA DA SILVA 
249 NANDA ESPECENCER PERES CORDEIRO 
250 OLIVIA LION LINHARES 
251 ONEDIA DA SILVA OLIVEIRA 
252 PAULINA DA SILVA 
253 REGINALDO TEIXEIRA LINHARES
254 REGINALDO MARIANO 
255 ROBERTO D. AMBROSIO 
256 ROSINEIDE DA SILVA 
257 ROSANE CAROLINE EVANGELISTA PERES 
258 SHEILA OLIVEIRA DA SILVA 
259 SHIRLENE ARAUJO VERAS 
60 SÔNIA DA SILVA 

261 SORAIA LIMA DA SILVA 
262 SORAIA DA SILVA GOMES 
263 STHEPHANNE DE SOUSA E SOUSA 
264 SERAFIM FERREIRA SILVA NETO 
265 TEREZA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA 
266 VALQUI GOMES DE OLIVEIRA 
267 VANESSA ANA MELVILLE
268 VANESSA MARIA UCHOA 
269 VERÔNICA FERREIRA REIS 

270 VANIA EDMUNDO AMBÓSIO 

MERENDEIRA 
MOTORISTA 
VIGIA 
ZELADOR 
VIGIA 
AUX.EDUCACIONAL 
AUX.SERV.DIVERSOS 
MERENDEIRA 
AUX.ADMISTRATIVO 
VIGIA
AUX.SERV.DIVERSOS 
MERENDEIRA 
AUX.EDUCACIONAL 
MERENDEIRA 
MERENDEIRA 
MERENDEIRA 
ZELADOR 
AUX.SERV.GERAIS 
ASSISTENTE DE ALUNO 
AUX.SERV.DIVERSOS
MOTORISTA 
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.EDUCACIONAL 
AUX.SERV.GERAIS 
VIGIA
AUX.SERV.DIVERSOS
AUX.EDUCACIONAL
AUX.SERV.DIVERSOS
MERENDEIRA 
MERENDEIRA
AUX.EDUCACIONAL
MOTORISTA 
AUX.EDUCACIONAL 
AUX.SERV.DIVERSOS 
AUX.SERV.DIVERSOS 
MERENDEIRA 
MERENDEIRA 
MERENDEIRA 
ZELADORA 
MERENDEIRA 
AUX.EDUCACIONAL 
AUX.SERV.DIVERSOS
ASSISTENTE DE ALUNO 
AUX.SERV.DIVERSOS 
ZELADORA 
MERENDEIRA 
AUX.SERV.DIVERSOS 

MERENDEIRA 

Transcrição dos artigos do CPP

Seção VIII
Da Função do Jurado

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

        Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18
(dezoito) anos de notória idoneidade. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
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        § 1o  Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de
cor  ou  etnia,  raça,  credo,  sexo,  profissão,  classe  social  ou  econômica,  origem  ou  grau  de  instrução.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

        § 2o  A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de
2008)

        Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

        I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

        II – os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

        III  – os membros do Congresso Nacional,  das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital  e
Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

        IV – os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

        V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;  (Incluído pela Lei nº
11.689, de 2008)

        VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei
nº 11.689, de 2008)

        VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de
2008)

        VIII – os militares em serviço ativo; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

        IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;  (Incluído pela Lei nº
11.689, de 2008)

        X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.  (Incluído pela Lei nº 11.689, de
2008)

        Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no
dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o
serviço imposto. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

        § 1o  Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial,
filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em
entidade conveniada para esses fins. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

        §  2o  O  juiz  fixará  o  serviço  alternativo  atendendo  aos  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

        Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá
presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento
definitivo. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

        Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em
igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função
pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.  (Redação dada pela Lei nº
11.689, de 2008)
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        Art. 441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer
à sessão do júri. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

        Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou
retirar-se  antes de ser  dispensado pelo  presidente  será aplicada  multa  de  1  (um) a  10 (dez)  salários
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de
2008)

        Art.  443.  Somente  será  aceita  escusa fundada  em motivo  relevante  devidamente  comprovado  e
apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Redação
dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

        Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na
ata dos trabalhos. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

        Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente
nos mesmos termos em que o são os juízes togados. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

        Art. 446.  Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas,
faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.  (Redação
dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
   
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz fosse a presente lista publicada no
Diário Eletrônico do Poder Judiciário, na forma do art. 426, do Código de Processo Penal. Dado e passado
nesta cidade de Bonfim, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete. Eu, Débora Batista
Carvalho, Diretora de Secretaria do Egrégio Tribunal do Júri, o digitei e subscrevi.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito Titular

Presidente do Tribunal do Júri
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 10MAR17

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 220, DE 09 DE MARÇO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Designar o Procurador de Justiça, Dr. EDSON DAMAS DA SILVEIRA , para auxiliar na elaboração e execução do
plano de gestão integrada dos resíduos sólidos dentro da Comunidade Indígena da Malacacheta, a ser elaborado no
decorrer  do  Procedimento  Preparatório  –  PP  nº  001/2017/PJMA/1º  TIT/MP/RR  e  como  um  dos  seus
encaminhamentos de solução, ficando as despesas que se fizerem necessárias para tal desiderato a cargo do
Ministério Público do Estado de Roraima, a contar de 15FEV2017, conforme a CI nº 003/PJ  - EDS, de 24FEV2017,
SisproWeb nº 1367761725.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 221, DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

R E S O L V E :  

Alterar a composição da Grupo de Atuação e Combate a Instabilidade no Sistema Carcerário, instituída pela Portaria
nº 031/2017, de 13JAN2017, publicada no DJE Nº 5899, de 16JAN2017, que passa a ter os seguintes membros: Dr.
CARLOS PAIXÃO DE OLIVEIRA, Dr. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUZA, Dr. RICARDO FONTANELLA, Dr.
MADSON WELLINGTON BATISTA CARVALHO, Dr. VALMIR COSTA DA SILVA FILHO, Dr. ANDRÉ LUIZ NOVA
SILVA e Dr. ANTÔNIO CARLOS SCHEFFER CEZAR.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 222, DE 10 DE MARÇO DE 2017.

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

CONSIDERANDO a Resolução nº 39, de 16 de dezembro de 2015, da Secretaria do Tribunal Pleno do TJRR,
publicada no DJE nº 5648, de 18DEZ2015; e

CONSIDERANDO  a Resolução PGJ nº  006,  de  30 de novembro de 2016,  publicada no DJE nº  5869,  de
01DEZ2016

R E S O L V E :  
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Tornar pública a escala dos Promotores de Justiça , para as Audiências de Custódia referente ao mês de
MARÇO/2017, conforme a seguinte tabela:

DIAS PROMOTOR(ES)

02 a 03/03/2017 Dr. Paulo André de Campos Trindade 

04 a 05/03/2017 Dra. Lucimara Campaner 

06/03/2017 Dr. Paulo André de Campos Trindade 

07/03/2017 Dr. Silvio Abbade Macias 

08 a 10/03/2017 Dr. Paulo André de Campos Trindade 

11 a 12/03/2017 Dra. Érika Lima Gomes Michetti 

13/03/2017 Dr. Paulo André de Campos Trindade 

14/03/2017 Dr. Joao Xavier Paixão 

15/03/2017 Dr. Ricardo Fontanella 

16/03/2017 Dr. Valdir Aparecido de Oliveira 

17/03/2017 Dr. Adriano Ávila Pereira 

18 a 19/03/2017 Dra. Ilaine Aparecida Pagliarini 

20/03/2017 Dra. Jeanne Christine de Andrade Sampaio 

21/03/2017 Dr. Carlos Alberto Melotto 

22/03/2017 Dr. Zedequias de Oliveira Júnior 

23/03/2017 Dr. Silvio Abbade Macias

24/03/2017 Dr. Madson Wellington Batista Carvalho 

25 a 26/03/2017 Dr. Silvio Abbade Macias 

27/03/2017 Dr. Paulo André de Campos Trindade 

28/03/2017 Dr. Anedilson Nunes Moreira 

29 a 30/03/2017 Dr. Paulo André de Campos Trindade 

31/03/2017 Dr. Valmir Costa da Silva Filho 

1º a 02/04/2017 Dr. Anedilson Nunes Moreira 

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

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

E R R A T A :
- Nas Portarias nº 213/2017 e 215/2017, publicadas no DJE nº 5934, de 10MAR2017;
Onde se lê: ...“A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de 
suas atribuições legais; e de acordo com art. 2º, II, da Resolução PGJ nº 006, de 30 de novembro de 2016;”…
Leia-se: ...“A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , no uso de suas atribuições 
legais; e de acordo com art. 2º, II, da Resolução PGJ nº 006, de 30 de novembro de 2016;”…
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  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 313 - DG, DE 09 MARÇO DE 2017.

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

R E S O L V E :

Considerando os Procedimentos Administrativos de 2017, firmado com a empresa BOA VISTA ENERGIA
S/A – ELETROBRÁS ,  CNPJ 02.341.470/0001-44,  cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica nos
prédios pertencentes ao Ministério Publico da capital e municípios do interior do Estado.
I  -  Designar  o  servidor  JANIO LIRA JUCA,  Assistente  Administrativo,  como fiscal  dos  Processos  nºs
75,76,77,78,79,80 e 81/2017.
II - Designar a servidora  SAMIA RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA,  Auxiliar de Limpeza e Copa, para
substituir o titular da fiscalização nas eventuais ausências.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral 

PORTARIA Nº 314 - DG, DE 10 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder  07  (sete)  dias  de  férias  ao  servidor  RENISSON  ROBERTO  DE  SOUZA  VERAS ,  a  serem
usufruídas no período de 10 a 16MAR17, conforme Processo nº 149/17 – SAP/DRH/MPRR, de 08/03/2017,
SISPROWEB Nº 081906034341718.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

PORTARIA Nº 315 - DG, DE 10 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder 01 (um) dia de férias ao servidor RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS , a serem usufruídas
no  dia  17MAR17,  conforme  Processo  nº  149/17  –  SAP/DRH/MPRR,  de  08/03/2017,  SISPROWEB Nº
081906034341718.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

SICOJURR - 00055996

Q
F

w
gC

J9
D

7e
fq

D
9x

2b
S

N
Y

K
zG

4X
A

0=
M

in
is

té
rio

 P
úb

lic
o

Boa Vista, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 115/128



PORTARIA Nº 316 - DG, DE 10 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E :

Autorizar o afastamento da servidora ANA LAURA MENEZES DE SANTANA , para participar de reunião do
Conselho Regional de Serviço Social – Seccional Roraima, no dia 10MAR17, no horário das 14h às 18h, na
cidade de Boa Vista/RR,  sem ônus para este Órgão Ministerial,  conforme documento  SISPROWEB nº
1373921768.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

ERRATAS:

 - Na Portaria nº 305/17 – DG, publicada no DJE nº 5933, de 09 de março de 2017:
Onde se lê: “…dia 07MAR17, com pernoite...”
Leia-se: “...dia 07MAR17, sem pernoite...”

 - Na Portaria nº 311/17 – DG, publicada no DJE nº 5934, de 10 de março de 2017:
Onde se lê: “…servidores JAIME DE BRITO TAVARES, Oficial de Del igência...”
Leia-se: “...servidores NERI ÁVILA ROSA, Oficial de Deligênc ia...”

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº DO PROCESSO: 075/17 – D.A. 
OBJETO :  Fornecimento  de  energia  elétrica  da  Promotoria  de  Justiça  de  MUCAJAÍ/RR,  Dispensa  de
Licitação.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA : Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339039, Subelemento 59,
Fonte 101.
CONTRATADA : BOA VISTA ENERGIA S/A - ELETROBRÁS , CNPJ Nº 02.341.470/0001-44
VALOR: R$ 6.105,00 (seis mil, cento e cinco reais)
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.17.00059-4
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de FEV2017.
DATA DA EMISSÃO: 22 de fevereiro de 2017.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº DO PROCESSO: 076/17 – D.A. 
OBJETO : Fornecimento de energia elétrica da Promotoria de Justiça de RORAINÓPOLIS/RR, Dispensa de
Licitação.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA : Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339039, Subelemento 59,
Fonte 101.
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CONTRATADA : BOA VISTA ENERGIA S/A - ELETROBRÁS , CNPJ Nº 02.341.470/0001-44
VALOR: R$ 7.854,60 (sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.17.00060-8
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de FEV2017.
DATA DA EMISSÃO: 22 de fevereiro de 2017.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº DO PROCESSO: 077/17 – D.A. 
OBJETO :  Fornecimento  de  energia  elétrica  da  Promotoria  de  Justiça  de  SÃO LUIZ/RR,  Dispensa  de
Licitação.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA : Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339039, Subelemento 59,
Fonte 101.
CONTRATADA : BOA VISTA ENERGIA S/A - ELETROBRÁS , CNPJ Nº 02.341.470/0001-44
VALOR: R$ 7.854,60 (sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.17.00061-6
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de FEV2017.
DATA DA EMISSÃO: 22 de fevereiro de 2017.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº DO PROCESSO: 078/17 – D.A. 
OBJETO :  Fornecimento  de  energia  elétrica  da  Promotoria  de  Justiça  de  BONFIM/RR,  Dispensa  de
Licitação.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA : Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339039, Subelemento 59,
Fonte 101.
CONTRATADA : BOA VISTA ENERGIA S/A - ELETROBRÁS , CNPJ Nº 02.341.470/0001-44
VALOR: R$ 14.046,24 (quatorze mil, quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.17.00062-4
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de FEV2017.
DATA DA EMISSÃO: 22 de fevereiro de 2017.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº DO PROCESSO: 079/17 – D.A. 
OBJETO :  Fornecimento de energia elétrica da Promotoria de Justiça de PACARAIMA/RR, Dispensa de
Licitação.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA : Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339039, Subelemento 59,
Fonte 101.
CONTRATADA : BOA VISTA ENERGIA S/A - ELETROBRÁS , CNPJ Nº 02.341.470/0001-44
VALOR: R$ 3.752,11 (Três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos)
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NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.17.00063-2
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de FEV2017.
DATA DA EMISSÃO: 22 de fevereiro de 2017.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº DO PROCESSO: 080/17 – D.A. 
OBJETO : Fornecimento de energia elétrica da Promotoria de Justiça de ALTO ALEGRE/RR, Dispensa de
Licitação.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA : Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339039, Subelemento 59,
Fonte 101.
CONTRATADA : BOA VISTA ENERGIA S/A - ELETROBRÁS , CNPJ Nº 02.341.470/0001-44
VALOR: R$ 14.552,93 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.17.00064-0
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de FEV2017.
DATA DA EMISSÃO: 22 de fevereiro de 2017.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº DO PROCESSO: 081/17 – D.A. 
OBJETO :  Fornecimento de energia elétrica para atender os prédios da Sede, Espaço da Cidadania e a
casa 4 do Conjunto dos Desembargadores, Dispensa de Licitação
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA : Programa 03.091.004.2182, Elemento de Despesa 339039, Subelemento 59,
Fonte 101.
CONTRATADA : BOA VISTA ENERGIA S/A - ELETROBRÁS , CNPJ Nº 02.341.470/0001-44
VALOR: R$ 315.042,00 (trezentos e quinze mil e quarenta e dois reais)
NOTA DE EMPENHO Nº: 25101.0001.17.00065-9
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de FEV2017.
DATA DA EMISSÃO: 22 de fevereiro de 2017.

Boa Vista, 09 de março de 2017.

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2017

A Procuradoria-Geral de Justiça / Ministério Público do Estado de Roraima, em cumprimento ao contido na
lei  nº  10.520/2002, Decreto  nº  5.450/2005,  Decreto  nº  7.892/2013,  Resolução  nº  11/2007-MP/RR  e,
subsidiariamente, na lei nº 8.666/1993, torna público o resumo da Ata de Registro de Preços nº 5/2017,
firmada no Pregão Eletrônico nº 4/2017 – SRP, Processo Administrativo nº 813/2017 – D.A., cujo objeto é a
formação de Registro de Preços para eventual  contratação de empresa especializada no fornecimento de
pneus para veículos de passeio e utilitários pertencentes à frota do Ministério Público Estadual de Roraima
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– MPRR; novos, radiais, sem câmara, letras e bandagem pretas, de primeira qualidade (primeira linha),
certificados pelo INMETRO, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do
Edital.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Procuradoria-Geral de Justiça / Ministério Público de Roraima
EMPRESA  BENEFICIÁRIA :  ENGEMAQ  COMPONENTES  PARA  TRATORES  LTDA,  (CNPJ
55.118.103/0001-42)
OBJETO: Lote único (itens 1 a 11)
VALOR GLOBAL: R$ 62.393,44 (sessenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e quatro
centavos)
DATA DA ASSINATURA: 09 de março de 2017
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
A Ata de Registro de Preços encontra-se à disposição dos interessados no sítio eletrônico www.mprr.mp.br. 

Boa Vista, 10 de março de 2017

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPE/RR

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2017

O Ministério Público do Estado de Roraima torna público aos interessados o  RESULTADO  do Processo
Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 3/2017, Processo Administrativo nº 583/2016 – D.A., com
julgamento das propostas por MENOR PREÇO, com regime de empreitada por preço unitário, cujo objeto é
a  contratação de empresa especializada para os Serviços de Readequação das Instalações Elétricas do
Prédio Sede do Ministério Público do Estado de Roraima, conforme licitação realizada pela Secretaria de
infraestrutura do Estado de Roraima- SEINF, proveniente ao acordo de cooperação técnica nº 001/2015,
firmado com o MPE/RR.

LOTE
ÚNICO

EMPRESA VENCEDORA MENOR PREÇO GLOBAL
(MELHOR PROPOSTA)

RESULTADO

1 LIGHT NORTE PROJETOS E SERVIÇOS
LTDA - EPP

(CNPJ 02.319.843/0001-80)

R$ 112.644,56 Adjudicado e
Homologado

Boa Vista, 10 de março de 2017.

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPE/RR

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2017

O Ministério Público do Estado de Roraima torna público aos interessados o  RESULTADO  do Processo
Licitatório na modalidade Pregão,  forma Eletrônica, nº 6/2017, Processo Administrativo nº 043/2017 – D.A.,
com julgamento das propostas por  MENOR PREÇO,  representando pelo maior desconto, para os  LOTE
ÚNICO (itens 1 a 5 ,)  cujo objeto é a  contratação de empresa especializada no ramo de hotelaria para
prestação  do serviço  de hospedagem, com fornecimento de  alimentação,  na cidade  de Boa Vista/RR,
visando  acomodar  adequadamente,  palestrantes  e  colaboradores  na  prestação  de  cursos,  palestras  e
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seminários,  bem  como  autoridades  convidadas  pela  Procuradoria-Geral  de  Justiça  em  seus  eventos
institucionais, conforme especificado no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

LOTE EMPRESA
VENCEDORA

MENOR PREÇO GLOBAL
(MELHOR LANCE/ PROPOSTA READEQUADA)

RESULTADO

1

- - FRACASSADO

2

3

4

5

Boa Vista, 10 de março de 2017

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPE/RR

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

EXTRATO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 003/17/ PJMA/2ºTIT/MP/RR

O Dr. ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Promotor de Justiça, 2° Titular da  Promotoria de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente-PJMA da Comarca de Boa Vista-RR, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal, art. 32, V, art. 33, VI e art. 34,
parágrafo único, alínea "a", da LCE n°003/94(Lei Or gânica do Ministério Público do Estado de Roraima),
DETERMINA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRI O  -  PP Nº
003/17/PJMA/2ºTIT/MP/RR, tendo como fundamento situações que envolvem ausência de responsabilidade
ambiental  integral  sobre  ilícitos  evidenciados  em  áreas  de  preservação  permanente  pela  Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente – SPMA. 

Boa Vista/RR, 10 de março de 2017.

ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLI COPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLI CO

EXTRATO DE PORTARIA DE CONVERSÃO
IC Nº. 102/2016/PDPP/MP/RR

O 1° Titular da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Boa Vista/RR, Dr. João Xavier
Paixão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República;
artigo 8º, §1º, da Lei 7.347/85; e artigo 33, I, da Lei Complementar Estadual 003/94 - Lei Orgânica do
Ministério  Público do Estado de Roraima, DETERMINA a conversão do  Procedimento Preparatório  n°.
102/2016/PDPP/MP/RR em INQUÉRITO CIVIL, instaurado para apurar possível percebimento indevido de
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remuneração por parte de servidor público lotado na Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito-
SMST.

Boa Vista-RR, 07 de março de 2017.

JOÃO XAVIER PAIXÃO
Promotor de Justiça
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO 
 
Expediente de 10/03/2017 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
Pelo presente edital, o 1º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA, localizado à 
Av. Ville Roy, 5636 em Boa Vista-Roraima, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas 
que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características: 
 
Prot: 514207 - Título: DM/149669 - Valor: 444,00 
Devedor: ALEFE JUNIO SANTOS DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514206 - Título: DM/111265 - Valor: 738,00 
Devedor: ALEX MEDILIN DOS SANTOS PAIVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514199 - Título: DM/059137 - Valor: 869,40 
Devedor: ALZIRA BRITO DE ALMEIDA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514368 - Título: DP/104529 - Valor: 1.270,50 
Devedor: ANTONIA WALDELICE DE ALMEIDA OLIVEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514387 - Título: DSI/CC676 - Valor: 540,00 
Devedor: CARLEYDSON CARLOS CASTRO PADILHA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 514351 - Título: DP/148839 - Valor: 3.057,00 
Devedor: CLOUDES DAS NEVES CASTRO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514151 - Título: OT/SN - Valor: 728,00 
Devedor: DOMINGAS LILIAN SAMPAIO CUNHA 
Credor: ROSILENE BAIA DO CARMO DIAS 
 
Prot: 514233 - Título: CBI/12078000108098 - Valor: 26.996,55 
Devedor: EFRAIN ENRIQUE FLORES TEJERA 
Credor: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E IN 
 
Prot: 514453 - Título: NP/7271 - Valor: 180,00 
Devedor: ELIENE SOUZA FIRMINO 
Credor: HAROLDO DO PRADO 
 
Prot: 514149 - Título: OT/SN - Valor: 300,00 
Devedor: ELIZANDRIA LIMA DA SILVA 
Credor: ROSILENE BAIA DO CARMO DIAS 
 
Prot: 514370 - Título: DP/205399 - Valor: 1.046,00 
Devedor: ELZO BATISTA DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514446 - Título: SJ/0711647-51.2013.8.23.00.10 - Valor: 12.985,58 
Devedor: EMILIANO NATAL DO NASCIMENTO 
Credor: NATALIA APARECIDA FREIRE DE ARAUJO 
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Prot: 514443 - Título: DMI/000578111 - Valor: 301,75 
Devedor: ENELSON CARVALHO LIMA 
Credor: PORTAL DISTRIBUIDORA DE ALIM L 
 
Prot: 514366 - Título: DP/196511 - Valor: 1.196,40 
Devedor: ETELVINA MAIA CARVALHO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514346 - Título: DP/151831 - Valor: 508,00 
Devedor: EVERTON JONAS RITTA FUCKS 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514347 - Título: DP/156200 - Valor: 2.375,00 
Devedor: EVERTON JONAS RITTA FUCKS 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514348 - Título: DP/171084 - Valor: 534,00 
Devedor: EVERTON JONAS RITTA FUCKS 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514204 - Título: DM/093516 - Valor: 930,00 
Devedor: FABIANE CHRISTINA NASCIMENTO COSTA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514145 - Título: NP/SN - Valor: 154,00 
Devedor: FRANCIANE PARICA ALEIXO 
Credor: R. N. FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 514146 - Título: NP/SN - Valor: 153,00 
Devedor: FRANCIANE PARICA ALEIXO 
Credor: R. N. FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 514147 - Título: NP/01/01 - Valor: 29,90 
Devedor: FRANCIANE PARICA ALEIXO 
Credor: R. N. FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 514459 - Título: NP/5083/5092 - Valor: 280,00 
Devedor: FRANCISCO DA SILVA GUIMARAES 
Credor: HAROLDO DO PRADO 
 
Prot: 514210 - Título: DMI/69 580 53 9 - Valor: 487,54 
Devedor: FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO SANTOS 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 514216 - Título: DMI/856701 - Valor: 2.700,00 
Devedor: FRANCISCO IRANELDO ALVES PINHEIRO 
Credor: REFRIGERACAO JR LTDA 
 
Prot: 514289 - Título: DMI/14688-1 - Valor: 485,69 
Devedor: GISELE BARBOSA ARAUJO 
Credor: G.V. SEMI JOIAS LTDA - ME 
 
Prot: 514319 - Título: DMI/000578511 - Valor: 316,80 
Devedor: GONCALO PEREIRA DA SILVA 
Credor: PORTAL DISTRIBUIDORA DE ALIM L 
 
Prot: 514442 - Título: DMI/000578661 - Valor: 248,00 
Devedor: GONCALO PEREIRA DA SILVA 
Credor: PORTAL DISTRIBUIDORA DE ALIM L 
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Prot: 514201 - Título: DM/79088 - Valor: 717,00 
Devedor: HAYAM ALMEIDA SIQUEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514205 - Título: DM/45309 - Valor: 983,00 
Devedor: HERIANE FERNANDA BRITO CANTANHEDE 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514340 - Título: DP/175615 - Valor: 2.936,00 
Devedor: JANNAINA ROSA DE ARAUJO CASARIN 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514260 - Título: DMI/99 564 53 9 - Valor: 487,55 
Devedor: JARBAS DOUGLLAS MATOS COSTA 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 514241 - Título: NP/01 - Valor: 1.050,00 
Devedor: JARNE PEREIRA DA SILVA 
Credor: ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS 
 
Prot: 514242 - Título: NP/01 - Valor: 440,00 
Devedor: JOSANA PEIXOTO 
Credor: ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS 
 
Prot: 514451 - Título: NP/9149 - Valor: 270,00 
Devedor: KASSANDRA SILVA PINHEIRO 
Credor: HAROLDO DO PRADO 
 
Prot: 514455 - Título: NP/9518 - Valor: 300,00 
Devedor: LAURINDA AMBROSIO DOS SANTOS 
Credor: HAROLDO DO PRADO 
 
Prot: 514261 - Título: DMI/76 550 54 9 - Valor: 489,08 
Devedor: LEIDIANY VERAS MENDES 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 514194 - Título: DM/181337 - Valor: 3.647,00 
Devedor: LEILANE DE SOUSA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514195 - Título: DM/207463 - Valor: 698,00 
Devedor: LEILANE DE SOUSA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514352 - Título: DP/130969 - Valor: 419,00 
Devedor: LUCIA GARDENIA FERREIRA RODRIGUES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514353 - Título: DP/117197 - Valor: 3.558,00 
Devedor: LUCIA GARDENIA FERREIRA RODRIGUES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514454 - Título: NP/6195 - Valor: 170,00 
Devedor: LUNARA PINTO DOS SANTOS 
Credor: HAROLDO DO PRADO 
 
Prot: 514460 - Título: SJ/0812210-19.2014.8.23.0010 - Valor: 14.765,77 
Devedor: M L DE MATTOS MULLER 
Credor: WENDEL MENDES DE SOUZA 
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Prot: 514460 - Título: SJ/0812210-19.2014.8.23.0010 - Valor: 14.765,77 
Devedor: MARCIO LUIZ DE MATTOS MULLER 
Credor: WENDEL MENDES DE SOUZA 
 
Prot: 514209 - Título: DM/177478 - Valor: 882,00 
Devedor: MARIA ANITA BARBOSA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514447 - Título: NP/7374 - Valor: 250,00 
Devedor: MARIA DA CRUZ PAULO 
Credor: HAROLDO DO PRADO 
 
Prot: 514142 - Título: NP/03/03 - Valor: 245,90 
Devedor: MARIA JOSE DA ROCHA OLIVEIRA 
Credor: R. N. FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 514143 - Título: NP/01/03 - Valor: 245,00 
Devedor: MARIA JOSE DA ROCHA OLIVEIRA 
Credor: R. N. FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 514144 - Título: NP/02/03 - Valor: 245,00 
Devedor: MARIA JOSE DA ROCHA OLIVEIRA 
Credor: R. N. FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
 
Prot: 514349 - Título: DP/109075 - Valor: 2.202,00 
Devedor: MARIA VALDIRA DE SOUZA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514350 - Título: DP/112983 - Valor: 1.800,00 
Devedor: MARIA VALDIRA DE SOUZA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514188 - Título: DM/188503 - Valor: 2.914,00 
Devedor: MARINILDES OLIVEIRA SERRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514189 - Título: DM/188504 - Valor: 733,00 
Devedor: MARINILDES OLIVEIRA SERRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514190 - Título: DM/105314 - Valor: 3.195,00 
Devedor: MARIO FLAVIO DAVID DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514197 - Título: DM/77071 - Valor: 452,00 
Devedor: MAURICIO ELIZIARIO DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514344 - Título: DP/148592 - Valor: 1.620,00 
Devedor: NAIR DA ROSA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514345 - Título: DP/141157 - Valor: 3.136,00 
Devedor: NAIR DA ROSA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
 
 

SICOJURR - 00055995

S
y/

2u
sV

qn
0P

A
9G

35
+

R
sY

vC
V

ln
D

w
=

T
ab

el
io

na
to

 1
º 

O
fíc

io

Boa Vista, 13 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5935 125/128



Prot: 514457 - Título: NP/6342A/6343 - Valor: 180,00 
Devedor: OBENILDE DUARTE FREITAS 
Credor: HAROLDO DO PRADO 
 
Prot: 514364 - Título: DP/122011 - Valor: 493,60 
Devedor: PEDRO FERREIRA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514365 - Título: DP/131099 - Valor: 928,00 
Devedor: PEDRO FERREIRA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514341 - Título: DP/186390 - Valor: 456,00 
Devedor: RAFAEL DUARTE ALVES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514342 - Título: DP/187472 - Valor: 3.740,00 
Devedor: RAFAEL DUARTE ALVES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514343 - Título: DP/187941 - Valor: 1.558,00 
Devedor: RAFAEL DUARTE ALVES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 514243 - Título: NP/01 - Valor: 481,00 
Devedor: RAQUEL GOMES DOS SANTOS 
Credor: ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS 
 
Prot: 514262 - Título: DMI/662 210 64 - Valor: 513,50 
Devedor: ROSILENE GALVAO DA COSTA 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 514360 - Título: DP/124916 - Valor: 2.279,00 
Devedor: SHIRLLE DE SOUZA SAMPAIO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
Prot: 514361 - Título: DP/128122 - Valor: 1.798,00 
Devedor: SHIRLLE DE SOUZA SAMPAIO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
Prot: 514141 - Título: NP/02/02 - Valor: 229,00 
Devedor: SILVANA PRESTES DA SILVA 
Credor: R. N. FURTADO DE VASCONCELOS - EPP 
Prot: 514246 - Título: OT/SN - Valor: 340,00 
Devedor: VALDIR VIEIRA DA SILVA FILHO 
Credor: ELETROLAR MOVES E ELETRODOMESTICOS 
Prot: 514448 - Título: NP/7189 - Valor: 115,00 
Devedor: VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA 
Credor: HAROLDO DO PRADO 
Prot: 514180 - Título: DM/154997 - Valor: 531,00 
Devedor: WARLISSON DA SILVA GALVAO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
Prot: 514187 - Título: DM/125648 - Valor: 1.586,00 
Devedor: YAN JORGE DO MACEDO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
 E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na 
forma legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados 
para no prazo legal, a contar da data de protocolização do título, vir pagar o valor dos mesmos neste 
Tabelionato, ou manifestarem suas recusas. Boa Vista, 10 de março de 2017. (70 apontamentos). Eu 
JOZIEL SILVA LOUREIRO , Tabelião o fiz digitar e assino. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro, 
neste Registro Civil das Pessoas Naturais - 1º Ofício da Capital de Boa Vista-RR: 
 
01)JAILSOM  COSTA  DE  OLIVEIRA    e  AMANDA  COLARES  CHAGAS 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 25/11/1992, de profissão Vigilante, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Maceio, nº 816, Bairro Nova Cidade,  Boa  Vista-RR,  filho de JANE COSTA DE 
OLIVEIRA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 25/07/1994, de profissão do Lar, estado civil solteira, 
domiciliada e residente na Rua Maceio, nº 816, Bairro Nova Cidade, Boa Vista-RR, filha de JESUNILSON 
RODRIGUES CHAGAS  e FRANCINETE DE OLIVEIRA  COLARES. 
 
02)IVAN  SILVA  e  JENECI  NUNES  DE  OLIVEIRA 
ELE: nascido em Paulo Ramos-MA, em 07/10/1968, de profissão Secretario Parlamentar, estado civil 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Canário, nº. 583, Bairro São Bento, Boa Vista-RR, filho de 
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA MARIA  DE  LURDES  SILVA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 
03/09/1973, de profissão Tecnica em Enfermagem, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua 
Canário, nº. 583, Bairro São Bento, Boa Vista-RR, filha de EXPEDITO SOARES DE OLIVEIRA e  JANDIRA  
NUNES  DE  OLIVEIRA. 
 
03)ANTONIO  PEREIRA  VIEIRA  e  SUZY  SOARES  DOS  SANTOS 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 05/05/1970, de profissão Funcionário Público, estado civil divorciado, 
domiciliado e residente na Av Julio Bezerra, nº 1492, Bairro Aparecida, Boa Vista-RR, filho de JONAS 
VIEIRA DA COSTA e IVANILDA PEREIRA DA COSTA. ELA: nascida em Esperantinópolis-MA, em 
10/07/1991, de profissão do Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Av Julio Bezerra, nº 1492, 
Bairro Aparecida, Boa Vista-RR, filha de ANTONIA SOARES DOS SANTOS. 
 
04)JANILSON  JOSÉ  DOS  SANTOS  LEITÃO e ENOI RODRIGUES BARROS 
ELE: nascido em Belém-PA, em 01/10/1973, de profissão Servidor Público, estado civil divorciado, 
domiciliado e residente na Rua Belarmino Fernandes Magalhães, nº. 2813, Bairro Tancredo Neves, Boa 
Vista-RR, filho de JARDISON DA  SILVA  LEITÃO  e  MARIA  RAIMUNDA  DOS  SANTOS  LEITÃO. ELA: 
nascida em Barra do Garças-MT, em 01/09/1971, de profissão Servidora Pública, estado civil solteira, 
domiciliada e residente na Rua Belarmino Fernandes Magalhães, nº. 2813, Bairro Tancredo Neves, Boa 
Vista-RR, filha de LUIZ  RODRIGUES  BARROS  e  SEBASTIANA  ELISIA  BARROS. 
 
05)RODRIGO  SILVEIRA  ROCHA  e  CYNTIA  KAROLINA MORAIS DA SILVA 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 25/12/1993, de profissão Militar, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Mirixi, nº. 381, Bairro Paraviana, Boa Vista-RR, filho de REMILDA SILVEIRA ROCHA. 
ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 28/08/1996, de profissão Caixa, estado civil solteira, domiciliada e 
residente na Rua Mirixi, nº. 381, Bairro Paraviana, Boa Vista-RR, filha de LUIS PEREIRA DA SILVA e 
ELIETH LIMA DE MORAIS. 
 
06)PAULO  GILVAN  RODRIGUES  COELHO  e  AURINEIDE DA SILVA MATOS 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 21/10/1962, de profissão Servidor Público Aposentado, estado civil 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Risos do Prado, nº 182, Bairro Pricumã, Boa Vista-RR, filho de 
RAIMUNDO RODRIGUES COELHO e  LUCINDA  DOS  SANTOS  COELHO. ELA: nascida em Boa Vista-
RR, em 28/01/1960, de profissão Professora, estado civil divorciada, domiciliada e residente na Rua Risos 
do Prado, nº 182, Bairro Pricumã, Boa Vista-RR, filha de ANTONIO BARROS DE MATOS e REGINA DA 
SILVA  MATOS. 
 
07)JOSÉ  LUIZ  DE  LIMA  NETTO  e  KALLYLNARA  LIMA  FARIAS 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 07/10/1987, de profissão Gerente, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Adolfo Duck, nº 45, Bairro Mecejana, Boa Vista-RR, filho de DIVINO CARLOS GOUVÊA e 
MARA SILVA DE LIMA GOUVÊA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 07/05/1990, de profissão Atendente 
Administrativo, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Adolfo Duck, nº 45, Bairro Mecejana, 
Boa Vista-RR, filha de PAULO FARIAS e MARIA COSTA  LIMA. 
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08)KENNEDY  DE  BRITO  DA  SILVA  e  HERIKA  DA  SILVA  DIAS 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 12/02/1983, de profissão Atendente de Farmacia, estado civil 
divorciado, domiciliado e residente na Av. Galeão n.º 225, Bairro Aeroporto, Boa Vista-RR, filho de 
VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA e ROSIMAR LOPES  DE  BRITO. ELA: nascida em Boa Vista-RR, 
em 06/10/1993, de profissão do Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Av. Galeão n.º 225, 
Bairro Aeroporto, Boa Vista-RR, filha de ANIBAL DIAS FERREIRA e FRANCISCA ELIANA  DA SILVA  
DIAS. 
 
09)EDILSON GARCIA e MARCIA BATISTA FERREIRA DA SILVA 
ELE: nascido em Machado-MG, em 11/03/1972, de profissão bancário, estado civil divorciado, domiciliado 
e residente na Rua Idelson Cortez, nº 287, Bairro Jardim Floresta, Boa Vista-RR, filho de JOSÉ EDVAR 
GARCIA e EDIR MIRIAM GARCIA. ELA: nascida em Cássia-MG, em 26/03/1982, de profissão bancária, 
estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua do Evangelho, nº 199 C, Bairro Centro, Governador 
Nunes Freire-MA, filha de JOÃO FERREIRA DA SILVA  e  SEBASTIANA BATISTA PIRES FERREIRA DA 
SILVA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista-RR, 10 de março de 
2017. JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino. 
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