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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO
Expediente de 27/03/2017
REPUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N.º 70, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 28 de março de 2017

Regulamenta a estrutura organizacional do Poder Judiciário e o
mapeamento dos cargos em comissão e funções de confiança.
O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, em sua composição plenária, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Estadual nº 221, de 9 de janeiro de 2014, que dispõe
sobre o novo Código de Organização Judiciária;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual 227, de 04 de agosto de
2014, que dispõe sobre a Organização do Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores
do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a necessidade de quantificar e distribuir os cargos em comissão e as funções de confiança
do Poder Judiciário, estabelecidas pelo Anexo I da Lei Complementar nº 227, de 04 de agosto de 2014, com
redação dada pelo art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 241 de 15 de abril de 2016;
CONSIDERANDO que a melhoria da gestão de pessoas é um dos macrodesafios estabelecidos na Estratégia
Judiciário 2020, a teor das Resoluções CNJ 198, 1º de julho de 2014, disciplinada pela Resolução CNJ nº 240,
de 09 de setembro de 2016;
CONSIDERANDO que para a implantação da Política da Gestão por Competência faz-se necessário o
mapeamento dos cargos em comissão e das funções de confiança alinhando-os aos objetivos institucionais;
RESOLVE:
Art. 1º A estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado de Roraima obedecerá ao disposto nesta
Resolução.
Art. 2º Integram a estrutura organizacional do Poder Judiciário as unidades cuja designação, classificação,
subordinação e finalidade são as constantes no Anexo I, representadas graficamente conforme Anexo VII.

Art. 4º Integram o primeiro grau de jurisdição as Comarcas e as respectivas unidades judiciais, conforme art.
37º do Regimento Interno do Poder Judiciário de Roraima.
§ 1º. As unidades judiciais de primeiro grau possuem natureza autônoma no exercício da função jurisdicional
e são supervisionadas funcionalmente pela Corregedoria Geral de Justiça, a quem compete a gestão de sua
atividade judicial.
§ 2º A estrutura básica comum às unidades judiciais de primeiro grau é gabinete de Juiz e Secretaria, podendo
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Art. 3º São órgãos jurisdicionais de segundo grau o Tribunal Pleno, o Conselho da Magistratura, as Câmaras
Reunidas, os Gabinetes dos Desembargadores, a Câmara Criminal e a Câmara Cível, conforme art. 2º do
Regimento Interno do Poder Judiciário de Roraima.
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apresentar outras estruturas vinculadas, conforme Anexo VII desta Resolução.
Art. 5º Os cargos de provimento em comissão do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de
Roraima têm suas denominações e quantitativos constantes no Anexo II desta Resolução.
Art. 6º As funções de confiança do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Roraima têm suas
denominações e quantitativos constantes no Anexo III desta Resolução.
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Art. 7º Os requisitos para provimento dos cargos em comissão e funções de confiança são os constantes do
Anexo IV e V desta Resolução.
Art. 8º As atribuições dos cargos em comissão e funções de confiança são as constantes do Anexo VI.
Art. 9º Entende-se por formação superior a certificação de graduação emitida por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC.
Art. 10. As Funções Técnicas Especializadas poderão exigir formação superior quanto às atribuições dos
ocupantes forem exclusivas do profissional.
Art. 11. A exigência de registro nos Conselhos de Classe observará os requisitos legais aplicáveis a cada área.
Art. 12. Os requisitos de que tratam os anexos IV e V desta Resolução poderão ser complementados pela
política de gestão por competências.
Art. 13. Todos os ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança com atribuição de gestão deverão
participar do Programa Permanente de Formação de Gestores.
Art. 14. Os requisitos para ocupação dos cargos em comissão e funções de confiança constantes nesta
Resolução serão válidos para as novas nomeações.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução n.º 20/2016.
Art. 16. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Des. ALMIRO PADILHA

Des. RICARDO OLIVEIRA
Vice-Presidente

Des.ª TÂNIA VASCONCELOS
Corregedora-Geral de Justiça

SICOJURR - 00056220

pQYYiu20ChF3hYsT+KmbUCWtb8E=

Presidente
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Des. MAURO CAMPELLO
Membro

Des.ª ELAINE BIANCHI
Membro

Des. LEONARDO CUPELLO
Membro

Des. CRISTÓVÃO SUTER
Membro

Des. JEFFERSON FERNANDES
Membro

ANEXO I
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO DE RORAIMA
ÓRGÃOS JURISDICIONAIS E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
ÓRGÃO/UNIDADE

FINALIDADE

a. Tribunal Pleno

1. Cartório Distribuidor do 2º Grau

Gerenciar
a
entrada e saída de
documentos
e
processos
judiciais
no
Tribunal
de
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Processar e julgar
as matérias de
sua competência
e desempenhar as
funções
de
governança
institucional.
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Justiça
promovendo
regularidade
eficiência
processual.
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a
e

Prestar
suporte
operacional
ao
Tribunal Pleno.

2. Secretaria do Tribunal Pleno

a. Gabinetes dos Desembargadores

i. Assessorias Jurídicas
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Preparar
os
processos
judiciais
para
julgamento.
Prestar
suporte
jurídico
ao
Gabinete,
subsidiando-o
com
estudos,
pesquisas
de
jurisprudência e
doutrina.
Promover
a
evolução
do
Poder Judiciário
alinhada
ao
Planejamento
Estratégico por
meio da gestão de
suas
unidades
administrativas e
judiciais.

b. Presidência

i. Assessoria Jurídica

c. Vice-Presidência

Prestar
suporte
jurídico
à
Presidência,
subsidiando-a
com
estudos,
pareceres,
pesquisas
de
jurisprudência e
doutrina.
Substituir
o
Presidente
nos
termos
do
Regimento
Interno, presidir
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as
Câmaras
Reunidas
e
coordenar
o
funcionamento da
Secretaria
das
Câmaras
Reunidas.

i. Assessoria Jurídica

Prestar
suporte
jurídico à VicePresidência,
subsidiando-a
com
estudos,
pesquisas
de
jurisprudência e
doutrina
nos
processos e temas
de
sua
competência.

ii. Secretaria das Câmaras Reunidas

Prestar
suporte
operacional
às
unidades judiciais
de segundo grau.

iii. Diretoria de Gestão de Magistrados

Coordenar
as
atividades
concernentes
à
Magistratura e o
funcionamento
estratégico
das
unidades
de
segundo grau.

1. Gabinete dos Juízes Substitutos

iv. Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

d. Corregedoria-Geral de Justiça
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Prestar
suporte
jurídico
e
administrativo
aos magistrados.
Gerenciar a
análise da
admissibilidade
recursal e
monitorar a
sistemática
repetitiva e
recursal em
geral.
Realizar a
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governança e
auditoria das
unidades de
primeiro grau.

i. Gabinete do Juiz Corregedor

1. Setor de Gestão Extrajudicial

Auxiliar na
concepção e
operacionalizaçã
o das estratégias
de ação dos
macroprocessos
finalísticos.
Assegurar
a
excelência
das
Serventias
Extrajudiciais na
prestação
de
serviço
à
sociedade e a
observância dos
regulamentos
aplicáveis às suas
atividades.

ii. Secretaria da Corregedoria

Prestar
suporte
operacional
à
CGJ por meio do
cumprimento dos
atos processuais
nos feitos de sua
competência.

iii. Assessoria Jurídica

Prestar
suporte
jurídico
à
unidade,
subsidiando-a
com
estudos,
pesquisas
de
jurisprudência e
doutrina.

iv. Setor de Ouvidoria
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Aproximar
o
Poder Judiciário
do cidadão sendo
seu interlocutor
na
busca
da
melhoria
dos
serviços em todo
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estado.

v. Comissão Permanente de Sindicância

vi. Diretoria de Gestão do 1º Grau

1. Setor de Análise de Dados

vii. Grupo de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário - GMF

viii. Comissão Estadual Judiciária de Adoção
Internacional - CEJAI

ix. Unidades Judiciais de Primeiro Grau

Coordenar
os
trabalhos
das
sindicâncias,
incidentes
e
processos
administrativos
disciplinares.
Conduzir
as
unidades judiciais
de primeiro grau à
excelência
na
prestação
jurisdicional, por
meio
do
gerenciamento de
suas atividades.
Dotar
a
Corregedora-Geral
de Justiça dos
dados estatísticos
necessários
ao
desempenho de sua
missão
institucional.

Monitorar
e
fiscalizar
o
cumprimento das
determinações
legais aplicáveis
ao
sistema
carcerário
estadual.
Coordenar
os
processos
de
adoção
que
tramitam no Poder
Judiciário Estadual.

Processar e julgar
os feitos de sua
competência.

1. Gabinetes das Unidades Judiciais

Prestar
suporte
jurídico
e
administrativo ao
magistrado.

2. Secretarias das Unidades Judiciais

Prestar
suporte
operacional
às
unidades
judiciais.

3. Equipes Interprofissionais e

Proporcionar uma
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Multiprofissionais

visão
holística
dos
indivíduos
em seus distintos
aspectos visando
promover
a
solução
dos
conflitos
de
forma
mais
efetiva.

4. Divisão de Acompanhamento

Acompanhar os
beneficiários no
cumprimento das
penas e medidas
alternativas
zelando por sua
efetividade.

5. Divisão de Proteção

Coordenar
os
serviços
de
assistência
e
proteção
à
criança e ao
adolescentes
contribuindo com
o cumprimento
do Estatuto da
Criança e do
Adolescente.

6. Coordenação de Programas de Acesso à
Justiça

Contribuir com a
promoção da paz
social por meio
da ampliação do
acesso
da
sociedade
à
justiça.

7. Setor de Atendimento, Distribuição e
Atermação

8. Setor de Conciliação

9. Setor de Movimentação processual e
execução
SICOJURR - 00056220

Recepcionar
o
jurisdicionado,
realizando os atos
necessários
à
solução
da
demanda judicial.
Promover
a
realização
das
audiência
de
conciliação,
instrução
e
julgamento.

Dar o andamento
processual
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devido,
efetivando os atos
decorrentes das
ordens judiciais.
e. Escola do Poder Judiciário – EJURR

Dotar o Poder
Judiciário
de
servidores
e
magistrados com
adequado grau de
qualificação
e
alinhamento às
demandas
do
Judiciário
por
meio de uma
educação
corporativa
alicerçada
à
Gestão
por
Competências.

i. Assessoria Técnica

Prestar suporte
técnico,
administrativo e
pedagógico aos
setores da Escola.

ii. Setor de Formação e Aperfeiçoamento

Promover
as
ações
da
educação
coorporativa,
resultantes
da
Política
da
Gestão
por
Competências,
alinhados
à
ENFAM e ao
CEAJud.

iii. Setor de Registro e Informação

Dotar a EJURR
com sistema de
registro
e
controle
necessários
à
consecução
de
seus objetivos.

iv. Setor de Tecnologia Educacional

Prover a EJURR
dos
recursos
tecnológicos
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educacionais para
o
ensino
e
aprendizagem nas
modalidades de
educação
presencial e à
distância.
b. Conselho da Magistratura

Processar e julgar
as matérias de
sua competência.

c. Câmaras Reunidas

Processar e julgar
as matérias de
sua competência.

d. Câmara Criminal

Processar e julgar
as matérias de
sua competência.

e. Câmara Cível

Processar e julgar
as matérias de
sua competência.

012/207
Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 28 de março de 2017

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA
UNIDADE

Unidade de Apoio ao Primeiro Grau
Assessoria Militar

Conceber as estratégias de ação dos
macroprojetos de gestão, perfilando a atuação
das áreas de apoio e de negócio para sua
consecução.
Prestar suporte transitório às unidades judiciais e de
apoio direto ao primeiro grau, auxiliando no alcance
dos objetivos prioritários da gestão.
Assessorar o sistema de segurança no Poder
Judiciária.

Núcleo de Comunicação e Relações
Institucionais

Gerenciar a política de relacionamento interno e
externo do Poder Judiciário em busca do
aprimoramento da identidade e imagem
institucionais
conforme
Planejamento
Estratégico.

Escritório de Comunicação

Prover o Poder Judiciário das informações
imprescindíveis ao seu bom funcionamento e
relacionamento externo.

Escritório de Cerimonial

Coordenar o cerimonial dos eventos promovidos pelo
Poder Judiciário.

Núcleo de Controle Interno

Assegurar que os resultados alcançados pelas

SICOJURR - 00056220
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Gabinete do Juiz Auxiliar

FINALIDADE
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políticas institucionais convirjam para a
realização da justiça de forma eficiente, eficaz e
efetiva.

Escritório de Auditoria

Fomentar, por meio da realização de auditorias, a
legalidade, regularidade, eficiência, eficácia,
economicidade
e
efetividade
do
atos
administrativos e a coerência dos resultados aos
objetivos e políticas institucionais.

Escritório de Acompanhamento de Gestão

Fomentar a conformidade dos atos de gestão que
ensejem despesas ao Poder Judiciário..

Núcleo de Precatórios
Núcleo de Plantão e Audiência de
Custódia

Gerir os precatórios em tramitação no Poder
Judiciário,
assegurando
sua
conformidade,
regularidade e legalidade em todas as etapas.
Coordenar a realização das audiências de custódia e
concentrar o recebimento das demandas durante o
plantão judicial da capital, atuando proativamente
junto aos plantonistas responsáveis.

Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos

Solidificar e gerenciar a política de resolução
adequada dos conflitos de interesse no âmbito do
Poder Judiciário.

Centros Judiciários de Solução de
Conflitos

Promover a adequada resolução dos conflitos de
interesse por meio de mediação e conciliação judicial.

Diretoria do Fórum Criminal

Prover o Fórum das condições e serviços
necessários à boa prestação jurisdicional.

Cartório Distribuidor

Realizar a verificação da conformidade dos autos
para distribuição às unidades judiciais de forma
igualitária dentro de cada competência.

Setor de Primeiro Atendimento

Recepcionar os clientes do Poder Judiciário no
Fórum, buscando solucionar suas demandas de
forma ágil, com presteza e objetividade.

Setor de Protocolo de 1º Grau

Coordenar a entrada e saída de documentos no
Fórum, zelando pela eficiência em seu
encaminhamento, controle e organização.

Diretoria do Fórum Cível

Assegurar a conformidade e agilidade das atividades
de entrega de mandados pelos Oficiais de Justiça.

Prover o Fórum das condições e serviços
necessários à boa prestação jurisdicional.
pQYYiu20ChF3hYsT+KmbUCWtb8E=

Central de Mandados
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Cartório Distribuidor

Setor de Primeiro Atendimento

Setor de Protocolo de 1º Grau

Contadoria Judicial
Coordenadoria da Infância e Juventude
Coordenadoria de Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra Mulher
Coordenadoria dos Juizados Especiais
Centro de Segurança Institucional
Núcleo de Inteligência
Unidade de Justiça Restaurativa
Comissão Permanente de Gestão e
Avaliação Documental
Comissão Permanente de Legislação e
Jurisprudência
Setor de Arquivo Geral
Setor de Biblioteca

Setor de Protocolo Administrativo

Secretaria de Gestão Estratégica
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Realizar a verificação da conformidade dos autos
para distribuição às unidades judiciais de forma
igualitária dentro de cada competência.
Recepcionar os clientes do Poder Judiciário no
Fórum, buscando solucionar suas demandas de forma
ágil, com presteza e objetividade.
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Coordenar a entrada e saída de documentos no
Fórum, zelando pela eficiência em seu
encaminhamento, controle e organização.
Prestar suporte às unidades judiciais na realização de
cálculos matemáticos, visando a conformidade e
celeridade do processo.
Atuar para o aprimoramento da estrutura do Poder
Judiciário na área de Infância e Juventude.
Atuar para o aprimoramento da estrutura do Poder
Judiciário na área do combate e prevenção à violência
doméstica e familiar contra as mulheres.

Coordenar o funcionamento dos Juizados
Especiais Cíveis fomentando a eficiência,
eficácia e efetividade na solução dos conflitos.
Fomentar e gerenciar a política de segurança
institucional do Poder Judiciário.
Dar suporte de inteligência e investigação ao sistema
de segurança do Poder Judiciário.
Atuar na resolução positiva de conflitos, violências e
atos infracionais visando a restauração de vínculos,
reparo de danos e promoção de responsabilidades.
Promover a conservação do acervo do Poder
Judiciário e a racionalização e agilidade em todo
ciclo documental.
Prover amparo às decisões judiciais e administrativas
do Poder Judiciário por meio de disponibilização da
legislação e jurisprudência.
Assegurar a integridade do acervo do Poder
Judiciário por meio de sua organização e controle.

Disseminar informação com o objetivo de
facilitar o acesso e geração do conhecimento.
Propiciar a eficiência operacional nos trâmites
administrativos por meio da coordenação e
organização do fluxo de documentos no Poder
Judiciário.
Auxiliar a governança institucional na sistematização
das decisões em harmonia com o Planejamento
Estratégico.
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Projetos
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Promover a consecução do Plano Estratégico por
meio da execução de projetos.
Assegurar a evolução organizacional por meio do
gerenciamento
da
cadeia
de
valor,
dos
macroprocessos de apoio e macroprocessos
finalísticos.

Subsecretaria de Gestão de Processos

Subsecretaria de Gestão da Informação

Subsidiar a definição da estratégia e a sinergia
das ações de gestão com dados e informações
nas áreas judicial e administrativa.

Secretaria de Tecnologia da Informação

Prover o Poder Judiciário de soluções e
inovações em tecnologia propiciando a evolução
constante dos processos de negócio.

Setor de Dados e Apoio à Decisão

Executar as atividades de modelagem de dados
dos sistemas de informação do Poder Judiciário
alinhadas às necessidades e prioridades
institucionais.

Subsecretaria de Apoio à Gestão de TIC

Fomentar a observância dos instrumentos de
planejamento por meio do desdobramento da
estratégia institucional até o nível das
contratações estratégicas.

Setor de Aquisições e Contratos de TI

Viabilizar as contratações de TIC de modo que
sejam oportunas em sua finalidade, efetivas em
sua execução e profícuas em sua relação custo
benefício, culminando no alcance dos objetivos
estratégicos.
Assegurar a disponibilidade e desempenho dos
serviços e sistemas de TIC por meio da infraestrutura
e segurança do datacenter.
Dotar o Poder Judiciário de sistemas de informação
com alta capacidade, integridade, confiabilidade e
auditabilidade.
Proporcionar sistemas judiciais que viabilizem o
aprimoramento da prestação jurisdicional.

Subsecretaria de Infraestrutura de TIC
Subsecretaria de Sistemas
Setor de Sistemas Judiciais

Proporcionar sistemas administrativos adequados ao
suporte da prestação jurisdicional.

Setor de Sistemas Administrativos

Assegurar o desempenho e a disponibilidade dos
equipamentos e softwares por meio de resposta
às solicitações de serviços, solução de incidentes
e gestão da mudança.

Subsecretaria de Central de Serviços

Setor de Gestão do Parque Computacional

Secretaria-Geral
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Executar as soluções de serviços, de incidentes e
gestão da mudança.

Coordenar as unidades de apoio indireto à
atividade judicante fomentando a coesão dos
macroprocessos em direção ao desenvolvimento
institucional.
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Núcleo Jurídico Administrativo

Auxiliar no alcance dos resultados estratégicos
por meio do suporte jurídico às Unidades de
Apoio Indireto.

Subsecretaria de Arrecadação

Impulsionar a arrecadação do Poder Judiciário e
sua participação no Orçamento Anual.

Secretaria de Gestão Administrativa

Dotar o Poder Judiciário de todos os bens e
serviços necessários à boa prestação
jurisdicional, por meio da condução eficiente e
eficaz dos processos de contratação e o
gerenciamento dos contratos firmados.

Setor de Convênios

Coordenar a celebração de convênios e acordos
que sejam convenientes e oportunos em seus
objetos, efetivos em sua execução e profícuos em
sua relação custo-benefício.

Subsecretaria de Contratos

Assegurar que os contratos firmados pelo Poder
Judiciário sejam convenientes e oportunos em
sua finalidade, efetivos em sua execução e
profícuos em sua relação custo-benefício.

Subsecretaria de Contratos Terceirizados

Assegurar que os contratos terceirizados
firmados pelo Poder Judiciário sejam
convenientes e oportunos em sua finalidade,
efetivos em sua execução, profícuos em sua
relação custo-benefício e legais na segurança dos
direitos dos trabalhadores.

Subsecretaria de Compras

Articular os processos de estruturação das
contratações do Poder Judiciário, desde o
planejamento, em todas as suas etapas, até a
efetivação, com entregas precisas, tempestivas e
harmônicas.

Setor de Gestão de Termo de Referência

Coordenar e colaborar com a construção de
estudos técnicos preliminares, termos de
referência e projetos básicos das contratações do
Poder Judiciário, exceto os que envolvam
serviços e obras de engenharia.

Subsecretaria de Material

Prover o Poder Judiciário dos materiais de
consumo imprescindíveis ao seu bom
funcionamento no tempo oportuno, na
quantidade necessária, na qualidade requerida, e
pelo menor custo.

Secretaria de Orçamento e Finanças

Disponibilizar os recursos necessários à boa
prestação jurisdicional por meio da condução
eficiente e eficaz do orçamento destinado ao
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Poder Judiciário de Roraima.
Assegurar a regularidade e operacionalização do
FUNDEJURR.

Subsecretaria de Orçamento

Assegurar que os recursos estejam disponíveis
dentro
da
classificação
orçamentária
correspondente de modo que atendam
eficazmente as demandas.

Setor de Execução Orçamentária

Programar e realizar despesas em conformidade
com o orçamento aprovado para o Poder
Judiciário.

Subsecretaria de Finanças

Gerenciar a entrada e saída de recursos
assegurando o equilíbrio financeiro do Poder
Judiciário.

Setor de Pagamento

Garantir a extinção das obrigações financeiras
assumidas pelo Poder Judiciário.

Subsecretaria de Contabilidade

Acompanhar e demonstrar a evolução
patrimonial do Poder Judiciário por meio do
Registro e análise dos atos e fatos de natureza
contábil.

Setor de Liquidação

Viabilizar a extinção das obrigações financeiras
do Poder Judiciário por meio da aferição do
valor a ser desembolsado, a legitimidade de
quem recebe e o seu respaldo.

Secretaria de Infraestrutura e Logística

Dotar o Poder Judiciário dos recursos essenciais
ao seu funcionamento por meio do
gerenciamento sistêmico da cadeia de
suprimentos.
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Setor de Serviços Terceirizados
Setor de Logística
Subsecretaria de Infraestrutura
Setor de Manutenção Predial
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Garantir a boa execução dos contratos de
serviços terceirizados e sua conformidade às
demandas do Poder Judiciário.
Dotar o Poder Judiciário do serviço de logística de
transporte necessário de forma eficiente e efetiva.

Prover o Poder Judiciário de instalações físicas
propícias, salutares, seguras e favoráveis à boa
prestação jurisdicional.
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Promover a conformidade das instalações físicas às
necessidades de cada unidade.

Subsecretaria de Serviços Gerais

Assegurar ao Poder Judiciário todos os serviços
gerais necessários ao seu bom funcionamento.

Secretaria de Gestão de Pessoas

Implementar e desenvolver a política de gestão
de pessoas do Poder Judiciário alinhada aos
objetivos estratégicos.
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Subsecretaria de Patrimônio

Dotar o Poder Judiciário dos materiais
permanentes imprescindíveis ao seu bom
funcionamento no tempo oportuno, na
quantidade necessária, na qualidade requerida.
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Setor de Licenças e Afastamentos

Coordenar e executar as tarefas referentes aos
afastamento de servidores e magistrados, exceto
os relacionados ao tratamento de própria saúde,
acidente em serviço, maternidade ou pessoa da
família.

Setor de Atividades de Apoio

Executar as atividades referentes à cessão de
servidores de outros órgãos para o Poder
Judiciário, designação de conciliadores, adesão
de policiais militares ao auxílio-alimentação e o
serviço voluntário.

Subsecretaria de Desenvolvimento de
Pessoal

Fomentar a definição da política de gestão de
pessoas do Poder Judiciário de Roraima, de
modo a convergir com os objetivos estratégicos.

Subsecretaria de Saúde

Coordenar a política de atenção à saúde, e prestar
o suporte necessário a magistrados e servidores,
visando promover a qualidade de vida.

Setor de Qualidade de Vida

Executar as ações de promoção da qualidade de
vida de acordo com a política de atenção à saúde
do Poder Judiciário.

Setor de Apoio Psicossocial
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Atuar na promoção da saúde mental dos servidores e
magistrados.

Subsecretaria de Movimentação de Pessoal Coordenar a movimentação da lotação de pessoal
nas unidades do Poder Judiciário.

Setor de Cálculo

Realizar os cálculos referentes a pessoal a fim de
subsidiar o planejamento orçamentário e
financeiro do Poder Judiciário e a tomada de
decisão.

Subsecretaria de Acompanhamento de
Pessoal

Gerir os registros funcionais de servidores e
magistrados, primando por sua constante
atualização.
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Subsecretaria de Folha de Pagamento

Coordenar a elaboração da folha de pagamento
do Poder Judiciário, mantendo rígido controle
dos valores que a compõem a fim de resguardar
sua integridade e confiabilidade.
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ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO

Código

Cargo

Quantidade
por cargo

Total de
Vagas

TJ/DCA-1

Secretário-Geral

01

01

TJ/DCA-2

Secretário

06

06

Coordenador de Núcleo

05

TJ/DCA-3

TJ/DCA-5

TJ/DCA-6

06
Coordenador de Saúde Ocupacional e Prevenção

01

Assessor Jurídico de 2º Grau

43

Gerente de Projeto I

03

Gestor de Fórum

02

Presidente de Comissão

03

Diretor de Secretaria

44

Diretor de Gestão

02

Assessor Jurídico

70

Assessor Estatístico

02

Assessor Militar

01

TJ/DCA-7

48

49

70

30
Subsecretário

23

Chefe de Escritório

04

Assessor Especial

13

13

TJ/DCA-10 Gerente de Projeto II

02

02

TJ/DCA-11 Chefe de Gabinete de Desembargador

13

13

TJ/DCA-13 Assessor Técnico I

40

40

TJ/DCA-14 Oficial de Gabinete Desembargador

13

16

TJ/DCA-14 Assessor Técnico II

03

TJ/DCA-9
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TJ/DCA-15 Chefe de Gabinete de Juiz

39

39

TJ/DCA-16 Chefe de Gabinete Administrativo

14

14

TJ/DCA-17 Assessor Militar Adjunto

01

01

TJ/DCA-19 Assessor de Segurança e Transporte de Gabinete

13

13

TOTAL
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361

ANEXO III
FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Código

Nome

Quantidade

TJ/FC-1

Chefe de Setor

39

TJ/FC-2

Função Técnica Especializada

37

TJ/FC-3

Função Técnica Administrativa

26

TJ/FC-4

Função Operacional de Fórum

08

TOTAL

110

ANEXO IV
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SICOJURR - 00056220

Requisitos.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

Formação superior em Administração,
Ciências Contábeis, Economia, Direito ou
Secretário Geral
Gestão Pública, com experiência
ANEXO V
profissional de pelo menos 01 (um) ano de
atuação na área técnica.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Formação superior em Administração,
Ciências Contábeis, Direito, Economia ou
Secretário de Gestão
Gestão Pública, com experiência
Administrativa
Ref.
Função
Requisitos de pelo menos 01 (um) ano de
profissional
atuação na área técnica.
Chefe do Setor de Gestão
1.
Servidor efetivo com Formação
do Termo de Referencia
FormaçãoSuperior.
Superior em Administração,
Direito ousuperior
Gestão em
Pública, ou qualquer
Servidor efetivo com Formação
Chefe Secretário
do Setor dede Gestão
formação
superior
com
pós graduação
na
2.
Administração,
Ciências
Contábeis,
Direito,
Economia
ou
Convênios
Estratégica
área Estratégica, com experiência
Gestão Pública.
profissional de pelo menos 01 (um) ano de
Chefe do Setor de
atuação na área técnica.
3.
Servidor efetivo com Formação de nível médio.
Manutenção Predial
Formação superior em Administração,
Chefe Secretário
do Setor de
Direito, Ciências Contábeis, Gestão de
4.
Servidor efetivo com Formação de nível médio.
Serviços Terceirizados
Pessoas ou Gestão Pública, com
de Gestão Pessoas
experiência profissional de pelo menos
Chefe do Setor de
5.
Servidor efetivo com Formação
de nível
médio.na área técnica.
01(um) ano
de atuação
Logística
Formação superior em Administração,
6.
Chefe do FUNDEJURR
Servidor efetivo com Formação de nível médio.
Ciências Contábeis, Direito, Economia,
Secretário de Orçamento
Chefe do Setor de
Gestão Financeira ou Gestão Pública com
7.
Servidor efetivo com Formação superior.
e Finanças
Execução Orçamentária
experiência profissional de pelo menos
01(um) ano de atuação na área técnica.
Chefe do Setor de
8.
Servidor efetivo com Formação de nível médio.
Pagamento
Formação superior em Administração,
Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito,
Chefe Secretário
do Setor dede
Servidor efetivo com Formação superior em Ciências
9.
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica,
Liquidação
Infraestrutura e
Contábeis.
Engenharia da Produção ou Gestão Pública,
Logística
com experiência profissional de pelo menos
Chefe do Setor de Dados
10.
Servidor efetivo com Formação superior.
01(um) ano de atuação na área técnica.
e Apoio à Decisão
11.
12.
13.

14.
15.

Chefe do Setor de
Sistemas Judiciais
Secretário De
Chefe do Setor de
Tecnologia Da
Sistemas Administrativos
Informação
Chefe do Setor de Gestão
do Parque Computacional

FormaçãoSuperior
superiorna
emárea
Ciências
da
Servidor efetivo com Formação
de
Computação, Sistema de Informação,
Tecnologia da Informação.
Processamento de Dados, Tecnologia em
Servidor efetivo com Formação Superior na área de
Desenvolvimento de Software, Tecnologia
Tecnologia da Informação.
da Informação ou cursos equivalentes, com
experiência
profissional
Servidor efetivo com Formação
Superior
na áreadedepelo menos
01(um) ano de atuação na área técnica.
Tecnologia da Informação.

Chefe do Setor de
Subsecretário de
Aquisições e Contratos
Contratos
de TIC

Formação Superior em Administração,
Servidor efetivo com Formação Superior na área de
Ciências Contábeis, Direito, Economia,
Tecnologia da Informação.
Gestão Pública ou Gestão Financeira.

Servidor superior.
Efetivo com Formação Superior
Chefe do Setor de
Servidor efetivo com Formação
Subsecretário
em Administração, Ciências Contábeis,
Qualidade
de vida node
Contratos Terceirizados
Direito, Economia, Gestão Pública ou
Gestão Financeira.
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trabalho

16.

Chefe do Setor de
Cálculos

Servidor efetivo do TJRR com formação superior em
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia
Gestão de Pessoas ou Gestão Pública ou qualquer
formação superior com experiência profissional de 01(um)
ano na área.

17.

Chefe do Setor de
Atividades de Apoio

Servidor efetivo com Formação superior.

18.

Chefe do Setor de
Licenças e Afastamentos

Servidor efetivo com Formação superior.

19.

Chefe do Setor de
Formação e
Aperfeiçoamento

Servidor efetivo com Formação superior em Pedagogia.

20.

Chefe do Setor de
Tecnologia Educacional

Servidor efetivo com Formação superior.

21.

Chefe do Setor de
Registro e Informação

Servidor efetivo com formação superior.

22.

Chefe do Setor de
Protocolo Administrativo

Servidor efetivo com Formação de nível médio.

23.

Chefe da Biblioteca

Servidor efetivo com Formação superior em
Biblioteconomia.

24.

Chefe do Arquivo Geral

Servidor efetivo com Formação Superior.

25.

Chefe da Contadoria
Judicial

Servidor efetivo com Formação superior em Ciências
Contábeis.

26.

Chefe da Central de
Mandados

Oficial de Justiça com formação superior em Direito,
Administração ou Gestão Pública.

27.

Chefe da Divisão de
Proteção da Infância e da
Juventude

Servidor efetivo com Formação superior em
Administração, Gestão Pública, Direito, Pedagogia,
Psicologia ou Serviço Social.

28.

Chefe da Divisão de
Acompanhamento da
Vara de Penas e Medidas
Alternativas.

Servidor efetivo com Formação superior em
Administração, Gestão Pública, Direito, Pedagogia,
Psicologia ou Serviço Social.

29.

Chefe do Setor de
Protocolo do 1º Grau

Servidor efetivo com Formação de nível médio.

30.

Chefe do Setor de
Primeiro Atendimento

Servidor efetivo com Formação de nível médio.

31.

Chefe do Setor de

Servidor efetivo com Formação superior.
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Análise de Dados
32.

Chefe do Setor de
Ouvidoria

Servidor efetivo com Formação superior.

33.

Coordenador dos
Programas de Acesso à
Justiça

Servidor efetivo com Formação superior em
Administração, Gestão Pública, Direito, Pedagogia ou
Psicologia Serviço Social.

34.

Chefe do Setor de
Servidor efetivo com Formação superior em Direito.
Atermação e Distribuição

35.

Chefe da Setor de
Conciliação

Servidor efetivo com Formação superior em Direito.

36.

Chefe de Movimentação
Processual e Execução

Servidor efetivo com Formação superior em Direito.

37.

Chefe do Setor de Gestão
Extrajudicial

Servidor efetivo com Formação superior.

38.

Função Técnica
Especializada

Servidor efetivo com formação de nível médio ou, quando
exigido, formação superior em área correlacionada com as
atividades da respectiva unidade.

39.

Função Técnica
Administrativa

Servidor efetivo com formação de nível médio ou, quando
exigido, formação superior em área correlacionada com as
atividades da respectiva unidade.

40.

Função Operacional de
Fórum

Servidor efetivo com formação de nível médio ou, quando
exigido, formação superior em área correlacionada com as
atividades da respectiva unidade.
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ANEXO VI
ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Assessorar a governança institucional nos assuntos relacionados à sua pasta;
Municiar a governança do Poder Judiciário com informações para auxiliar na tomada de decisão;
Participar da formulação de políticas e estratégias que visem o aperfeiçoamento do Poder Judiciário;
Participar das decisões críticas de gestão, manifestando-se quanto ao alinhamento aos objetivos
institucionais e às implicações a médio e longo prazos;
Acompanhar as ações e projetos do plano de gestão desenvolvidos em sua área, em conjunto com os
respectivos gestores de projetos, a fim de assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos no
planejamento estratégico;
Realizar o gerenciamento de riscos de modo a maximizar as oportunidades e minimizar os efeitos
adversos das ações planejadas;
Participar da elaboração do Plano Anual de Contratações e Aquisições, atuando para assegurar sua
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priorização e efetivação nos prazos estabelecidos;
Contribuir com a metodologia de gestão por processos, participando do aperfeiçoamento dos fluxos
administrativos no portal simplificar;
Implantar novas práticas e propor novas tecnologias aplicáveis à área, com vistas ao aprimoramento
dos resultados almejados;
Decidir sobre os temas de competência da Secretaria;
Gerir a equipe de trabalho da unidade de modo a engajá-la com os objetivos e desenvolver seus
talentos;
Fomentar o desenvolvimento de novos gestores em sua equipe;
Contribuir na elaboração, análise e aperfeiçoamento do Plano Estratégico do Tribunal;
Planejar com sua equipe os objetivos da Secretaria e das unidades subordinadas, assegurando a
execução do Plano de Gestão e, por consequência, o alinhamento dos resultados ao Planejamento
Estratégico;
Acompanhar e monitorar os resultados obtidos por meio de indicadores de desempenho de cada área
de atuação, realizando as adequações para alcance do padrão desejado;
Apresentar relatório das ações e projetos executados pela unidade ao final da gestão, municiando
possíveis novos gestores para continuidade da evolução organizacional alinhada ao Planejamento
Estratégico;
Controlar os custos operacionais das atividades realizadas ou gerenciadas pela Secretaria,
implementando as inovações para otimização dos recursos;
Desempenhar as atribuições decorrentes de delegação superior.
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2. COORDENADOR DE NÚCLEO
Assessorar a governança institucional nos assuntos relacionados à sua pasta;
Municiar a governança do Poder Judiciário com informações para auxiliar na tomada de decisão;
Realizar o gerenciamento de riscos de modo a maximizar as oportunidades e minimizar os efeitos
adversos das ações planejadas;
Realizar diagnósticos organizacionais e sugerir as ações estratégicas que visem o aperfeiçoamento do
Poder Judiciário nos assuntos de sua competência;
Planejar com sua equipe os objetivos do Núcleo e das unidades subordinadas, assegurando a
execução do Plano de Gestão e, por conseqüência, o alinhamento dos resultados ao Planejamento
Estratégico;
Acompanhar e monitorar os resultados obtidos por meio de indicadores de desempenho de cada área
de sua atuação, realizando as mudanças para alcançar o padrão desejado;
Implantar novas práticas e propor novas tecnologias aplicáveis à área, com vistas ao aprimoramento
dos resultados almejados;
Decidir sobre os temas de competência do Núcleo;
Gerir a equipe de trabalho da unidade;
Desempenhar as atribuições decorrentes de delegação superior;
Controlar os custos operacionais das atividades realizadas pelo Núcleo, implementando as inovações
para otimização dos recursos.

Assessorar a Secretaria nos assuntos relacionados à sua pasta;
Subsidiar a Secretaria com informações referentes aos temas de sua competência para a formulação
de políticas e estratégias que visem o aperfeiçoamento do Poder Judiciário;
Municiar a Secretaria com informações dentro dos temas de sua competência para auxiliar nas
tomadas de decisões;
Auxiliar nas ações e projetos estratégicos desenvolvidos em sua área, colaborando com os respectivos
gestores de projetos, a fim de assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos no planejamento
estratégico;
Realizar o gerenciamento de riscos de modo a maximizar as oportunidades e minimizar os efeitos
adversos das ações planejadas;
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Contribuir com a metodologia de gestão por processos, participando do aperfeiçoamento dos fluxos
administrativos no portal simplificar;
Propor novas práticas e solicitar novas tecnologias aplicáveis à área, com vistas ao aprimoramento
dos serviços prestados pela Subsecretaria;
Decidir sobre os temas de competência da Subsecretaria;
Gerir a equipe de trabalho da unidade;
Participar da elaboração, análise e aperfeiçoamento do Plano Tático e Operacional do Poder
Judiciário;
Planejar com sua equipe os objetivos específicos da Subsecretaria e das unidades subordinadas,
assegurando a execução do Plano de Gestão e, por conseqüência, o alinhamento dos resultados ao
Planejamento Estratégico;
Solicitar material de consumo e permanente necessários às atividades, controlando sua movimentação
por meio dos respectivos registros;
Zelar pela guarda e conservação de todo material da unidade, evitando a formação de pequenos
estoques, recolhendo e devolvendo bens de consumo e permanentes que não estiverem sendo
utilizados.
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4. ASSESSOR TÉCNICO I
Prestar assessoramento técnico especializado nos assuntos para os quais for designado;
Assessorar o titular na solução das demandas específicas, inclusive prestando suporte em setores
subordinados, por meio de estudos, análises técnicas, instrução e proposta de soluções em prol da
eficiência da unidade;
Contribuir com a unidade em assuntos de maior complexidade e que demandem tempo maior de
solução, desonerando o titular da unidade para as atividades de gestão.
5. ASSESSOR TÉCNICO II
Prestar auxilio técnico especializado nos assuntos para os quais for designado;
Auxiliar o titular na solução das demandas específicas, inclusive prestando suporte em setores
subordinados por meio de estudos, análises técnicas, instrução e proposta de soluções em prol da
eficiência da unidade;
Subsidiar a unidade em assuntos de maior complexidade e que demandem tempo maior de solução,
desonerando o titular da unidade para as atividades de gestão.

Gerenciar e operacionalizar toda atividade administrativa do gabinete, desonerando o titular para a
realização das atividades de gestão;
Auxiliar o titular do setor na organização de seus compromissos, controlando sua agenda, horários,
subsidiando-o com informações necessárias, facilitando o cumprimento de suas atribuições;
Responsabilizar-se por toda movimentação de procedimentos administrativos e documentos
remetidos ao gabinete, primando pela eficiente solução das demandas;
Manter organizados e atualizados os arquivos da unidade;
Analisar preliminarmente as demandas remetidas ao setor, dando encaminhamento às unidades
competentes ou minutando os atos privativos do titular;
Realizar a interlocução com as unidades subordinadas, requerendo respostas dos setores e orientando
quanto às prioridades a serem cumpridas;
Avaliar o desempenho das atividades da secretaria, com vistas à diminuição dos custos operacionais e
aumento da produtividade;
Buscar melhoria contínua das atividades sob sua responsabilidade, participando do aperfeiçoamento
dos fluxos administrativos no portal simplificar;
Solicitar material de consumo e permanente necessários às atividades, controlando sua movimentação
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6. CHEFE DE GABINETE ADMINISTRATIVO
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por meio dos respectivos registros;
Zelar pela guarda e conservação de todo material da unidade, evitando a formação de pequenos
estoques, recolhendo e devolvendo bens de consumo e permanentes que não estiverem sendo
utilizados;
Participar das atividades referentes aos inventários realizados na unidade, sempre que solicitado;
Solicitar do setor competente eventuais reparos de infraestrutura;
Coordenar as atividades dos estagiários lotados no gabinete;
Recepcionar e atender os servidores, magistrados e público em geral que comparecerem à unidade;
Desempenhar as atribuições decorrentes de delegação superior.
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7. CHEFE DE SETOR
Assessorar a unidade de vinculação nos assuntos relacionados à sua pasta;
Subsidiar a unidade de vinculação com informações referentes aos temas de sua competência para a
formulação de políticas e estratégias que visem o aperfeiçoamento dos serviços prestados;
Municiar a unidade de vinculação com informações dentro dos temas de sua competência, inclusive
submetendo a ela quaisquer demandas que necessitem de sua interferência para assegurar o bom
andamento das atividades;
Auxiliar nas ações dos projetos que envolvam sua área, colaborando com os respectivos gestores de
projetos quando solicitado;
Buscar melhoria contínua das atividades sob sua responsabilidade, participando do aperfeiçoamento
dos fluxos administrativos no portal simplificar;
Propor novas práticas e solicitar novas tecnologias aplicáveis à área, com vistas ao aprimoramento
dos serviços prestados pelo setor especializado;
Gerir a equipe de trabalho da unidade;
Participar da elaboração, análise e aperfeiçoamento do Plano operacional da unidade;
Registrar e monitorar os indicadores de operação, alimentando no respectivo sistema, quando houver,
principalmente aqueles que representam grandes impactos para o Poder Judiciário;
Controlar os custos operacionais das atividades realizadas ou gerenciadas pela unidade, propondo
inovações para a otimização dos recursos;
Solicitar material de consumo e permanente necessários às atividades, controlando sua movimentação
por meio dos respectivos registros;
Zelar pela guarda e conservação de todo material da unidade, evitando a formação de pequenos
estoques, recolhendo e devolvendo bens de consumo e permanentes que não estiverem sendo
utilizados;
Desempenhar as atribuições de caráter operacional da unidade de vinculação.
8. FUNÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA

9. FUNÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Prestar assessoramento técnico-administrativo nas áreas de recursos humanos, finanças, logística,
tecnologia e administração geral;
Auxiliar o titular da unidade de lotação na execução de demandas específicas de menor complexidade
e grande volume;
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Acumular às atribuições do cargo efetivo a realização de atividades técnico- especializadas com alto
grau de responsabilidade;
Auxiliar o titular da unidade de lotação na resolução das demandas específicas, por meio de estudos,
análises técnicas, instrução e proposta de soluções em prol da eficiência da unidade;
Responsabilizar-se pela implantação de novos projetos, ações ou práticas inovadoras que necessitem
maior estudo e dedicação, desonerando o titular da unidade para suas atribuições usuais e de gestão;
Desempenhar as atribuições decorrentes de delegação superior.
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Ser fiscal de contratos quando designado pelo setor competente, atuando para assegurar sua boa
execução;
Auxiliar o Presidente da comissão quando nela lotado, realizando as atividades operacionais de modo
a desonerar o titular para as atividades de gestão;
Desempenhar as atribuições decorrentes de delegação superior.
10. FUNÇÃO OPERACIONAL DE FÓRUM

028/207
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Coordenar o funcionamento administrativo da Comarca acumulando tal função às inerentes ao cargo
efetivo;
Coordenar os serviços gerais da Comarca, zelando por sua conformidade e adequação às necessidades
do trabalho;
Ser o preposto junto às unidades administrativas para os assuntos relativos ao funcionamento
operacional da Comarca;
Acionar as unidades responsáveis para adequações, reparos ou outros serviços que não possam ser
solucionados na unidade.
11. ASSESSOR JURÍDICO DE 2º GRAU

12. ASSESSOR ESPECIAL
Prestar assessoramento técnico especializado nos assuntos para os quais for designado pelos
Desembargadores;
Assessorar o titular na solução das demandas específicas, inclusive prestando suporte em setores
subordinados, por meio de estudos, análises técnicas, instrução e proposta de soluções em prol da
eficiência da unidade;
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Prestar todo suporte jurídico à unidade viabilizando soluções em consonância com os objetivos
institucionais;
Direcionar o Poder Judiciário na solução de suas demandas com foco nos resultados, assegurando a
legalidade em todas as suas etapas;
Realizar pesquisas de jurisprudência, doutrina e legislação para subsidiar juridicamente a unidade de
lotação, mantendo os registros atualizados das decisões e acórdãos proferidos;
Disponibilizar para a unidade de Jurisprudência os julgados do Gabinete;
Elaborar Projetos de Lei, regulamentos e outros atos da Administração de interesse do Poder
Judiciário e acompanhar sua tramitação;
Prestar suporte jurídico nos processos em que o Poder Judiciário figurar como parte ou for intimado
para prestar esclarecimentos ou informações;
Elaborar pareceres jurídicos em matérias para as quais for designado, indicando as providências
cabíveis;
Minutar despachos, votos e decisões nos processos para apreciação dos respectivos órgãos;
Encaminhar ao órgão processante respectivo os processos para julgamento e cumprimento de
despachos;
Auxiliar na instrução dos processos de matéria de competência originária do Tribunal de Justiça;
Classificar autos com prioridade para análise e instrução daqueles cuja legislação garanta preferência
de julgamento;
Assegurar a manutenção, uniformização e atualização da jurisprudência do gabinete, resguardando a
coerência em matérias semelhantes;
Acompanhar as metas aplicáveis à unidade definindo objetivos específicos internos em conjunto com
a equipe para assegurar seu alcance;
Contribuir com a metodologia de gestão por processos, participando do aperfeiçoamento dos fluxos
no portal simplificar propondo inovações aos procedimentos de trabalho com o objetivo de conferir
celeridade aos trâmites processuais.
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Contribuir com a unidade em assuntos de maior complexidade e que demandem tempo maior de
solução, desonerando o titular da unidade para as atividades de gestão.
13. CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR
Gerenciar e operacionalizar toda atividade administrativa do Gabinete;
Auxiliar o Desembargador na organização de seus compromissos, controlando sua agenda, horários,
subsidiando-o com informações necessárias, facilitando o cumprimento de suas atribuições;
Recepcionar e atender os servidores, magistrados, partes, advogados e público em geral que
comparecerem à unidade;
Coordenar e controlar a movimentação processual do Gabinete, dando o andamento correspondente
nos sistemas judiciais e administrativos;
Analisar preliminarmente as demandas remetidas ao Gabinete, observar os prazos, dar o
encaminhamento correspondente ou minutar despachos nos procedimentos judiciais e
administrativos;
Acompanhar a estatística dos processos distribuído para o Gabinete e sua performance no alcance das
metas nacionais e institucionais, tomando as providencias cabíveis em relação aos processos
paralisados ou com carga;
Manter organizados e atualizados os arquivos da unidade;
Coordenar e acompanhar as publicações no Diário da Justiça Eletrônico;
Fomentar a racionalização nas atividades do Gabinete com vistas à diminuição dos custos
operacionais;
Solicitar material de consumo e permanente necessários às atividades, controlando sua movimentação
por meio dos respectivos registros;
Zelar pela guarda e conservação de todo material da unidade, evitando a formação de pequenos
estoques, recolhendo e devolvendo bens de consumo e permanentes que não estiverem sendo
utilizados;
Participar das atividades referentes aos inventários realizados na unidade, sempre que solicitado;
Solicitar ao setor competente eventuais reparos de infraestrutura;
Coordenar as atividades dos estagiários lotados no Gabinete;
Desempenhar as atribuições decorrentes de delegação superior.
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Auxiliar no controle de movimentação processual do Gabinete, dando o andamento correspondente
nos sistemas judiciais e administrativos;
Zelar pela conformidade e agilidade nas atividades processuais acompanhando-os em suas etapas,
objetivando a redução contínua do acervo;
Assistir partes, advogados e público em geral quando designado pelo Desembargador;
Analisar as demandas para que for designado, observar os prazos, dar o encaminhamento
correspondente ou minutar despachos nos procedimentos judiciais e administrativos;
Auxiliar no acompanhamento da estatística dos processos distribuído para o Gabinete e sua
performance no alcance das metas nacionais e institucionais;
Verificar a conformidade dos autos para envio para as sessões, fazendo as adequações necessárias;
Realizar pesquisas de jurisprudência, doutrina e legislação para subsidiar juridicamente a unidade de
lotação;
Garantir a correta alimentação dos sistemas utilizados na Secretaria de modo a resguardar a correção
dos dados e relatórios gerenciais;
Minutar despachos, votos e decisões nos processos para apreciação dos respectivos órgãos.
15. ASSESSOR DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE
Conduzir veículo oficial, zelando pela integridade física de Desembargador;
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14. OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR
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Realizar entrega de documentos e processos administrativos e judiciais sob a responsabilidade do
gabinete;
Manter o veículo em perfeito estado de conservação e limpeza.

ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA.
16. DIRETOR DE GESTÃO D
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E MAGISTRADOS

Dinamizar a gestão dos assuntos da Magistratura, atuando como interlocutor nas áreas operacionais,
principalmente junto à Secretária de Gestão de Pessoas;
Gerir as demandas oriundas dos magistrados relacionados à sua atuação funcional;
Receber as solicitações, dar encaminhamento e acompanhar as demandas até sua resolução, dando o
retorno devido ao demandante;
Atuar na organização dos afastamentos de Magistrados, tanto no primeiro quanto no segundo grau de
jurisdição, realizando o processo de substituição temporária em conjunto com o setor responsável da
Secretaria de Gestão de Pessoas, dando o retorno devido e tempestivo aos interessados;
Sistematizar o funcionamento e interação dos Gabinetes dos Desembargadores no que tange à
padronização de movimentações para fins de contabilização das metas;
Interagir com a área de gestão estratégica, Cartório Distribuidor e Secretarias das Câmaras Reunidas
e Tribunal Pleno e demais setores cujas atribuições impactem nas metas do segundo grau;
Atuar junto à Secretaria de Tecnologia da Informação na parametrização do sistema de metas,
conforme decisões do Tribunal Pleno;
Contribuir com a metodologia de gestão por processos, interagindo com os Gabinetes dos
Desembargadores para fins de padronização e eficiência.
17. DIRETOR DE SECRETARIA DO DISTRIBUIDOR DO 2º GRAU
Gerenciar o entrada e saída de documentos e processos judiciais no Tribunal de Justiça, promovendo
a regularidade e eficiência processual;
Analisar preliminarmente os documentos e processos remetido ao Tribunal, dando o direcionamento
devido, observados os dispositivos legais aplicáveis e as priorizações, conforme o caso;
Coordenar a distribuição dos feitos no sistema correspondente, buscando o aprimoramento contínuo
nas movimentações para assegurar a exatidão dos relatórios gerenciais;
Viabilizar a interação entre os graus de jurisdição de modo a assegurar a continuidade do andamento
processual.

Prover o Poder Judiciário com jurisprudência e legislação de forma dinâmica, propiciando o amparo
devido às decisões judiciais e administrativas;
Coordenar os trabalhos de pesquisa, cadastro, organização, edição e divulgação da jurisprudência
comum, temática e os informativos de jurisprudência;
Disponibilizar nas primeiras horas do dia o inteiro teor das normas publicadas, acórdãos e decisões
proferidas pela Corte de Justiça;
Dispor no portal correspondente as Leis Estaduais relativas ao Poder Judiciário, sua organização,
estruturação e regulamentação, salvo normas de caráter pessoal, tais como férias, afastamentos,
pedidos e decisões administrativas;
Compilar e disponibilizar toda normatização do Poder Judiciário, suas Resoluções, Provimentos,
Portarias, salvo os de caráter pessoal dos seus servidores e membros;
Interagir com os Gabinetes de Desembargadores e Magistrados de primeiro grau no levantamento do
material para divulgação;
Promover a divulgação dos portais, prestando suporte aos usuários para assegurar a efetividade de sua
utilização.

SICOJURR - 00056220

pQYYiu20ChF3hYsT+KmbUCWtb8E=
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19. SECRETÁRIO GERAL
Conduzir as unidades de apoio indireto à atividade judicante fomentando a coesão dos
macroprocessos em direção ao desenvolvimento institucional;
Perfilar as demandas das secretarias de modo a fomentar a integração das iniciativas em direção aos
objetivos estratégicos;
Interagir com a Secretaria de Gestão Estratégica a fim alinhar das ações administrativas ao Plano de
Gestão e Plano Estratégico;
Atuar na orientação das unidades subordinadas quanto ao planejamento de atividades, cronogramas
de entregas e prioridades a serem observadas;
Gerir o Núcleo Jurídico Administrativo assegurando sua atuação em prol da eficiência das
contratações.
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20. COORDENADOR DO NÚCLEO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Auxiliar na condução das unidades de apoio indireto à atividade judicante por meio do suporte
jurídico para promover soluções em consonância com os objetivos institucionais;
Coordenar as atividades de suporte jurídico de modo que viabilize ao Poder Judiciário solucionar
suas demandas com foco nos resultados, assegurando a legalidade em todas as suas etapas;
Realizar pesquisas de jurisprudência, doutrina e legislação para subsidiar juridicamente a unidade de
lotação;
Elaborar Projetos de Lei, regulamentos e outros atos da Administração de interesse do Poder
Judiciário e acompanhar sua tramitação;
Prestar suporte jurídico nos processos em que o Poder Judiciário figurar como parte ou for intimado
para prestar esclarecimentos ou informações;
Designar servidor para auxiliar a Subsecretaria de Compras durante o processo de contratações
sempre que for demandado, prestando suporte jurídico principalmente na fase de planejamento da
contratação;
Analisar preliminarmente as demandas remetidas à unidade de modo a evitar que processos de
prescindem de análise jurídica sejam submetidos ao Núcleo;
Coordenar a emissão parecer jurídico nas matérias em que haja previsão legal, especialmente nas
contratações e aquisições, alteração e execução contratual;
Acompanhar as metas aplicáveis à unidade definindo objetivos específicos internos em conjunto com
a equipe para assegurar seu alcance;
Contribuir com a metodologia de gestão por processos, participando do aperfeiçoamento dos fluxos
no portal simplificar propondo inovações aos procedimentos de trabalho com o objetivo de conferir
celeridade aos trâmites processuais.

Gerenciar todas as contratações do Poder Judiciário Estadual, de modo a dotá-lo dos bens e serviços
necessários ao seu funcionamento dentro do tempo, quantidade e qualidade demandada;
Conduzir os processos de contratação de forma eficiente e eficaz, primando pela legalidade, boa
aplicação dos recursos e alinhamento estratégico;
Examinar as demandas de contratação e aquisição, dando prosseguimento quando entender
adequadas, ou propor alternativas mais vantajosas quando entender pertinente;
Zelar pela correta execução dos contratos, subsidiado pelas subsecretarias de contratos e pelos fiscais,
utilizando, para tanto, os instrumentos legais previstos na Lei de Licitações;
Representar o Poder Judiciário nas negociações com outras instituições, públicas ou privadas, para
celebração de acordos, convênios, contratos, atas de registro de preço e outras formas de cooperação,
em busca dos interesses organizacionais.
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22. SUBSECRETÁRIO DE CONTRATOS
Acompanhar e controlar todos os contratos firmados pelo Poder Judiciário, realizando sua elaboração
e formalização do instrumento contratual;
Realizar a análise crítica dos contratos, primando pela boa aplicação dos recursos do Poder Judiciário
por meio do acompanhamento das despesas, identificando eventuais ajustes que necessitem de
deliberação superior;
Avaliar os objetos contratados e sugerir à Secretaria de Gestão Administrativa inovações em modelos
de contratação que sejam mais vantajosos para a administração;
Realizar projeções e tendências das despesas contratuais, a fim de subsidiar as ações de planejamento,
principalmente no que tange às propostas orçamentárias anuais;
Acompanhar o plano de contratação anual, a fim de planejar e organizar as atividades da
Subsecretaria;
Subsidiar a gestão por meio de informações e relatórios de acompanhamento relativos aos contratos,
inclusive para atender instrumentos legais de controle, como prestação de contas e outros, que
venham a ser exigidas do Poder Judiciário, inclusive para instrução de processos judiciais;
Supervisionar a distribuição de notas de empenho;
Supervisionar o controle da vigência, o saldo e os prazos das Atas de Registro de Preços e dos
contratos celebrados pelo Poder Judiciário;
Instruir e submeter para deliberação superior eventuais irregularidades cometidas pelos contratados;
Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos apresentados pelas
contratadas;
Instruir eventuais pedidos de acréscimo ou supressão contratual oriundas das unidades interessadas,
ou por iniciativa própria quando identificar valores abaixo ou acima do previsto;
Solicitar, controlar e analisar as garantias dos contratos e suas adequações;
Controlar, preparar e acompanhar o pagamento das despesas decorrentes de contratos;
Manter em arquivo digital o instrumento contratual e os demais documentos a ele relacionados, tais
como, termos aditivos, apostilas e respectiva publicação de extratos;
Auxiliar a Subsecretaria de Compras e os pregoeiros durante o processo de contratações, sempre que
for solicitado;
Demandar, orientar, esclarecer, auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas do fiscal
técnico.
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Planejar a contratação de mão de obra terceirizada e gerenciar os contratos firmados pelo Poder
Judiciário, realizando sua elaboração e formalização do instrumento contratual e acompanhando as
respectivas alterações;
Realizar a análise crítica dos contratos de mão de obra terceirizada, primando pela boa aplicação dos
recursos do Poder Judiciário por meio do acompanhamento das despesas, identificando eventuais
ajustes que necessitem de deliberação superior;
Avaliar os objetos contratados e sugerir à Secretaria de Gestão Administrativa inovações em modelos
de contratação que sejam mais vantajosos para a administração;
Realizar projeções e tendências das despesas dos contratos sob sua gestão, a fim de subsidiar as ações
de planejamento, principalmente no que tange às propostas orçamentárias anuais;
Subsidiar a gestão por meio de informações e relatórios de acompanhamento relativos aos contratos
de mão de obra terceirizada, inclusive para atender instrumentos legais de controle como prestação de
contas e outros que venham a ser exigidos do Poder Judiciário, inclusive para instrução de processos
judiciais;
Supervisionar a distribuição de notas de empenho dos contratos sob sua gestão;
Supervisionar o controle da vigência, saldo e prazos das Atas de Registro de Preços e dos contratos de
mão de obra terceirizada celebrados pelo Poder Judiciário;
Instruir e submeter para deliberação superior eventuais irregularidades cometidas pelos contratados;
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23. SUBSECRETÁRIO DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS
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Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos apresentados pelas
contratadas;
Instruir eventuais pedidos de acréscimo ou supressão contratual oriundas das unidades interessadas,
ou por iniciativa própria quando identificar valores abaixo ou acima do previsto;
Solicitar, controlar e analisar as garantias dos contratos e suas adequações;
Controlar, acompanhar e preparar o pagamento das despesas decorrentes de contratos terceirizados;
Manter em arquivo digital o instrumento contratual e os demais documentos a ele relacionados, tais
como, termos aditivos, apostilas e respectiva publicação de extratos;
Auxiliar a Subsecretaria de Compras e os pregoeiros durante o processo de contratações terceirizadas,
sempre que for solicitada;
Demandar, orientar, esclarecer, auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas do fiscal
técnico dos contratos de terceirização;
Fiscalizar administrativamente, por amostragem, os direitos trabalhistas dos terceirizados;
Gerenciar as contas vinculadas, seus respectivos recolhimentos e liberações, nos termos da legislação
específica.
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Dotar a administração dos meios necessários ao suprimento de materiais de consumo imprescindíveis
ao funcionamento do Poder Judiciário, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade
requerida, e pelo menor custo;
Gerenciar o circuito de reaprovisionamento, o recebimento, a armazenagem e o fornecimento dos
materiais às unidades requisitantes;
Manter o sistema de controle dos registros de entradas, saídas e de estoque atualizados;
Instruir os procedimentos necessários ao pagamento de fornecedores, conforme fluxo vigente no
portal simplificar;
Zelar pelos bens de consumo armazenados, mantendo-os limpos e organizados conforme as
especificações de armazenagem de cada item, de forma que estes estejam sempre dentro do prazo de
validade e mantenham sua identidade;
Coordenar a carga e descarga dos materiais sob sua responsabilidade, certificando a adequação destes
no que tange sua quantidade e qualidade em relação ao que foi adquirido pelo TJRR;
Proceder a distribuição interna dos materiais estocados, mediante requisição de material, localizandoos, separando-os e entregando-os em quantidades apropriadas, zelando pela economicidade e fazendo
os registros correspondentes;
Subsidiar a gestão por meio de informações e relatórios de acompanhamento relativos às suas
atribuições, inclusive a fim de atender instrumentos legais de controle como prestação de contas e
outros que venham a ser exigidos do Poder Judiciário, inclusive para instrução de processos judiciais;
Encaminhar a solicitação de compra de material devidamente instruída e justificada para autorização;
Acompanhar os prazos de entrega concedidos aos fornecedores, e adotar as providências dentro de
sua esfera de competência acerca das falhas porventura ocorridas;
Inspecionar os setores do Poder Judiciário em busca de excessos de material de consumo solicitados e
não utilizados, inservíveis, antieconômicos ou danificados, recolhendo-os para o descarte ou
reincorporação do almoxarifado;
Liberar o descarregamento do material recebido, conferindo visualmente suas características físicas e
de acondicionamento na embalagem, quantidades e especificações do mesmo, procedendo a sua
pesagem para confirmação dos valores registrados na nota fiscal e emissão correspondente da etiqueta
de identificação do material, emitindo-a na cor apropriada às características do material;
Auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas da equipe de contratação para novas
compras de material de consumo, tais como, cotação de preço, instrução procedimental, estudos
técnicos preliminares, entre outros;
Solicitar a abertura de Procedimento Administrativo para a apuração das irregularidades cometidas
pelos fornecedores;
Distribuir notas de empenho dos materiais solicitados pela Subsecretaria;
Controlar a vigência e saldo das aquisições realizadas mediante registro de preços e contrato de
fornecimento de material de consumo.
25. SUBSECRETÁRIO DE COMPRAS
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24. SUBSECRETÁRIO DE MATERIAL
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Coordenar todas as contratações do Poder Judiciário, em conformidade com as prioridades definidas
no plano de contratação anual;
Supervisionar o processo de contratação, orientando as equipes de contratação na correta instrução
dos procedimentos, e atuar em parceria com os demais setores envolvidos para assegurar a eficiência
e eficácia dos objetos contratados;
Subsidiar a gestão por meio de informações e relatórios de acompanhamento relativos às
contratações, inclusive a fim de atender instrumentos legais de controle como prestação de contas e
outros que venham a ser exigidos do Poder Judiciário, inclusive para instrução de processos judiciais;
Elaborar e revisar as minutas de edital e de credenciamento, e publicar os respectivos editais;
Organizar e programar, junto com os setores demandantes, as contratações usuais; e com o corpo da
gestão, as oriundas do plano de contratações estratégicas, assegurando sua conclusão tempestiva;
Registrar as penalidades aplicadas às empresas contratadas;
Orientar, esclarecer e dirimir questões controversas e dúvidas das equipes de contratação, auxiliando
na cotação de preço, instrução procedimental, estudos técnicos preliminares, evitando retrabalho e
eventual falha nas contratações;
Realizar os certames licitatórios e os credenciamentos;
Instruir e submeter à Secretaria fatos para apuração de irregularidades cometidas pelos licitantes.
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26. CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Compor as equipes de planejamento da contratação para elaboração de estudos técnicos preliminares,
termos de referência e projetos básicos de todas as contratações do Poder Judiciário, exceto os que
envolvam serviços e obras de engenharia;
Elaborar os modelos dos instrumentos de planejamento da contratação, visando à padronização e o
seu constante aprimoramento, mantendo-os atualizados conforme legislação vigente;
Centralizar e controlar o registro de todos os termos de referência e projetos básicos, mantendo seu
acervo atualizado;
Colaborar com a elaboração das minutas de editais de licitação;
Executar outras atividades correlatas.
27. CHEFE DO SETOR DE CONVÊNIOS

Orientar, esclarecer, auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas na aplicação dos
Convênios;
Analisar periodicamente a relevância dos Convênios firmados, seus benefícios, sugerindo a alteração
ou descontinuação desses, caso os resultados não sejam vantajosos às partes;
Tomar todas as providências administrativas para que os prazos sejam cumpridos, tanto nos direitos
quanto nas obrigações geradas pelos instrumentos celebrados;
Monitorar os processos de pagamentos relativos aos Convênios;
Manter organizado e atualizado os arquivos digitais relacionados ao Setor.
28. FUNÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA - PREGOEIRO
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Coordenar os processos para a celebração de convênios por meio da análise de propostas e demais
documentação, assegurando a convergência de seu objeto aos objetivos organizacionais;
Buscar o constante aprimoramento da metodologia de gestão de Convênios;
Elaborar modelos de Termos de Convênios, Acordos de Cooperação, em conformidade com a
legislação vigente;
Subsidiar a gestão por meio de informações e relatórios de acompanhamento relativos aos Convênios,
inclusive a fim de atender instrumentos legais de controle como prestação de contas e outros que
venham a ser exigidos do Poder Judiciário, inclusive para instrução de processos judiciais;
Realizar o contato com as entidades que possam vir a firmar convênio com o TJRR;
Monitorar a execução dos Convênios, mantendo contato direto com os fiscais, visando assegurar o
alcance dos benefícios e resultados almejados quando da sua celebração;
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Verificar a existência de esclarecimento ou impugnação ao edital, após publicação;
Abrir e conduzir a Sessão Pública de Pregão (Eletrônico ou Presencial);
Finalizada a etapa de lances (Eletrônico ou Presencial), verificar se a empresa atende aos requisitos
do edital;
Dar suporte como equipe de apoio aos demais pregoeiros;
Realizar, quando necessárias, diligências em empresas classificadas nas licitações; verificar a
necessidade de análise da proposta pelo setor técnico (setor demandante); declarar a arrematante
como vencedora, no sistema, quando toda documentação atender ao edital;
Depois de declarado o vencedor, abrir prazo de 30 minutos para os demais licitantes, caso queiram,
apresentarem intenção de recurso;
Adjudicar o objeto ao licitante vencedor, quando não houver intenção de recurso; reformar decisões
de sua competência em caso de interposição de recursos devidamente motivada;
Consultar os demais licitantes interessados, conforme a ordem de classificação, em reduzir seus
preços ao valor da proposta vencedora, a fim de integrarem o cadastro reserva da ata de registro de
preços, quando for sistema de Registro de Preços;
Desclassificar arrematante que não atendeu ao edital, e analisar documentação da próxima empresa;
Elaborar despachos, decisões e relatórios para a devida instrução do procedimento administrativo;
Responder aos pedidos de esclarecimento e impugnação interpostos pelos licitantes, com o apoio da
equipe de contratação/setores competentes;
Executar outras atividades correlatas e necessárias conforme a descrição dos cargos onde o pregoeiro
estiver lotado.
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Formular e fomentar a política de gestão estratégica do Poder Judiciário de Roraima
impulsionando a evolução organizacional de forma sistêmica e harmônica;
Auxiliar na adequação dos macroprocessos finalísticos e de apoio às diretrizes estratégicas
institucionais;
Fomentar a cultura do planejamento nos diversos níveis organizacionais propiciando a sinergia
organizacional;
Auxiliar a Presidência a cada nova gestão na definição das ações prioritárias, derivadas do
Planejamento Estratégico, que comporão o Plano de Gestão do período, assegurando a
continuidade e efetivação da política de gestão estratégica;
Fomentar a participação de magistrados e servidores na governança do Poder Judiciário,
favorecendo a descentralização administrativa, a democratização interna e o comprometimento
com os resultados institucionais;
Promover a concepção e desenvolvimento de novos projetos e ações de forma inovadora e a
continuidade de projetos já em desenvolvimento;
Coordenar a formulação, mapeamento, alinhamento e envolvimento da organização com a
estratégia;
Realizar a interlocução institucional com o Conselho Nacional de Justiça no que tange ao
Planejamento Estratégico Nacional e as metas dele decorrentes;
Gerenciar a gestão por processos e zelar pela implantação da metodologia em todo o Tribunal de
Justiça;
Prover a governança institucional com informações oriundas de análise estatística da situação
atual e as projeções das ações realizadas e planejadas, cientificando a alta administração dos
impactos a curto, médio e longo prazos das decisões de gestão;
Promover estudos e pesquisas sobre causas e consequências do mau funcionamento da Justiça e
temas conexos, a fim de auxiliar o diagnóstico e a tomada de decisões;
Sugerir ações para a otimização dos gastos do Poder Judiciário por meio do acompanhamento
das despesas, sugerindo alternativas mais vantajosas e eficazes;
Coordenar a elaboração e acompanhar as ações do Plano de Logística Sustentável, assegurando
sua efetivação e medindo seus resultados;
Promover a elaboração do Plano de Contratações Estratégicas derivada do Plano de Gestão,
juntamente com os Secretários e Coordenadores de Núcleo, assegurando a observância do Plano
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de Logística Sustentável.
30. SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS
Coordenar a concepção, elaboração, atualização, desdobramentos, comunicação e execução do
Plano Estratégico Institucional;
Traduzir dados em diagnósticos organizacionais a fim de subsidiar a definição da estratégia;
Acompanhar a execução da estratégia por meio dos indicadores, subsidiando a Secretaria para
realizar as ações corretivas quando houver baixa aderência por parte da organização;
Assegurar o alinhamento do Planejamento Institucional ao Planejamento Nacional do
Judiciário coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça;
Definir e disseminar o conhecimento sobre metodologias, ferramentas e técnicas relativas ao
Planejamento Estratégico e gestão dos projetos dele decorrentes;
Acompanhar as unidade na elaboração de seus planejamentos tático e operacional, orientando
para assegurar sua harmonia com o Plano Estratégico;
Prestar suporte técnico às unidades para o desdobramento do planejamento e a estruturação dos
projetos sob sua responsabilidade;
Acompanhar a execução das metas, projetos e ações, divulgando os resultados por meio das
Reuniões de Análise Estratégica - RAE;
Monitorar o portfólio de projetos, ações e soluções estratégicas,interagindo ativamente com
seus gerentes, gestores e demais envolvidos, fomentando o alcance e a qualidade dos
resultados;
Dar suporte aos gestores e gerentes de projetos de modo que os resultados sejam executados
dentro do prazo e padrões previstos e assegurar a convergência dos resultados aos objetivos
estratégicos;
Realizar o acompanhamento e registro de todas as etapas dos projetos estratégicos no sentido
de assegurar seu êxito, intervindo quando houver necessidade;
Consolidar informações referentes ao desenvolvimento dos projetos estratégicos, a fim de
subsidiar a revisão do planejamento estratégico;
Elaborar os relatórios de resultado alinhado às diretrizes dos órgãos de controle externo e o
relatório de gestão com foco no cumprimento do Planejamento.
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Gerenciar projetos estratégicos para o qual for designado, delinear seu escopo e gerenciar seu
planejamento, produtos e os resultados;
Promover o levantamento de requisitos junto aos stakeholders;
Criar, monitorar e fazer cumprir o cronograma das atividades do projeto e garantir a entrega de
seus marcos no tempo planejado;
Identificar os riscos relacionados ao projeto e fazer a gestão desses durante seu
desenvolvimento, inclusive realizando mudanças de estratégia de forma rápida, quando
necessário, para assegurar o alcance dos resultados;
Gerenciar a qualidade das atividades, dos produtos e dos resultados entregues pelo projeto
buscando a otimizando os recursos empregados em sua execução;
Definir e liderar a equipe do projeto, promovendo sua integração e sinergia, definindo os papéis
e gerenciando sua atuação;
Fomentar a comunicação do andamento do projeto e as previsões de execução, mantendo os
stakeholders informados e documentar as lições aprendidas durante o projeto;
Demandar as contratações porventura necessárias à execução do projeto, interagindo e
colaborando com a equipe responsável para assegurar a tempestividade, eficiência eficácia dos
produtos;
Buscar o constante aprimoramento das técnicas e a utilização de ferramentas modernas de
gestão de projetos.
32. GERENTE DE PROJETOS II
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Gerenciar as ações e projetos de menor complexidade do Plano de Gestão para o qual for
designado, delinear seu escopo e gerenciar seu planejamento, produtos e os resultados;
Promover o levantamento de requisitos junto aos stakeholders;
Criar, monitorar e fazer cumprir o cronograma das atividades das ações e garantir a entrega de
seus marcos no tempo planejado;
Interagir com os setores cuja participação seja oportuna para o alcance dos resultados,
demandando a atuação de seus servidores quando necessário;
Gerir a qualidade das atividades, dos produtos e dos resultados entregues pelo projeto;
Manter as informações atualizadas na ferramentas de gestão de projetos e interagir com a
Subsecretaria de Planejamento e Gestão de Projetos quanto ao andamento das ações;
Demandar as contratações porventura necessárias à execução do projeto, interagindo e
colaborando com a equipe responsável para assegurar a tempestividade, eficiência eficácia dos
produtos.
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33. SUBSECRETÁRIO GESTÃO DE PROCESSOS
Gerenciar a cadeia de valor, os macro processos finalísticos, os macro processos de apoio,
assegurando a evolução organizacional por meio de transformação de seu foco em resultados;
Gerenciar a implantação, manutenção e aperfeiçoamento da metodologia de gestão por
processos em todo Poder Judiciário;
Promover as ações de mapeamento, análise, melhoria dos processos de trabalho das unidades
de apoio indireto à atividade judicante e a auxiliar a validação das unidades judiciais de
segundo grau;
Assessorar as unidades competentes na definição do layout das unidades de apoio indireto à
atividade judicante, mantendo a coerência com o fluxo do processo em prol da eficiência;
Gerenciar o Portal Simplificar assegurando a disponibilização dos fluxos validados pelos
respectivos Gestores do Processo;
Prestar suporte aos Gestores dos Processos no gerenciamento, implantação e divulgação dos
novos fluxos, auxiliar tecnicamente os Coordenadores do Processo na realização de suas
atividades, disseminando conhecimento e métodos relativos à gestão por processos;
Calcular com base no mapeamento de processos o dimensionamento da força de trabalho das
áreas de apoio indireto, bienalmente;
Propor a estrutura organizacional adequada bem como o quadro de cargos em comissão e
funções de confiança, seus quantitativos, atribuições e lotação, com base nos processos,
mantendo atualizados os respectivos instrumentos formais.

Monitorar os indicadores das diversas áreas do Poder Judiciário em prol da sinergia
organizacional, efetividade e boa gestão dos recursos;
Acompanhar e analisar evolutivamente os dados de administrativos, financeiros, orçamentários
e de pessoal, identificando seus desdobramentos positivos ou negativos da organização, a curto,
médio e longo prazos;
Acompanhar e analisar evolutivamente os resultados judiciais, realizando as projeções de
tendências de crescimento de demanda e seus impactos internos e externos;
Realizar benchmarking com outros Tribunais ou organizações correlatas para avaliação do
desempenho do Poder Judiciário do Estado de Roraima;
Primar pelo constante aprimoramento na disponibilização de dados e informações a servidores
e magistrados e aos demais públicos de interesse por meio sistema de business inteligence ou
ferramenta disponível;
Alimentar os sistemas do Conselho Nacional de Justiça quando não houver designação
específica;
Manter-se atualizado quanto às variáveis medidas pelo Conselho Nacional de Justiça, de modo
a fomentar o alinhamento das diretrizes, metas e remuneração variável;
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34. SUBSECRETARIO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
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Coletar os dados necessários ao acompanhamento dos indicadores estratégicos a fim de
subsidiar o setor competente;
Subsidiar a inteligência de negócio interna para identificar oportunidades de melhoria e
desempenho exemplar para subsidiar a remuneração variável.
35. ASSESSOR ESTATÍSTICO
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Assistir a unidade na análise dos diversos indicadores de desempenho do Poder Judiciário;
Analisar evolutivamente os dados administrativos, financeiros, orçamentários e de pessoal,
realizando as previsões de tendências dentro da metodologia estatística mais aplicável à
realidade do Judiciário;
Coletar os dados referentes ao Plano de Logística Sustentável, fazer sua análise crítica
informando à unidade pontos relevantes de intervenção;
Assessorar outros projetos desenvolvidos que necessitem de abordagem estatística;
Fomentar a adequação dos sistemas de modo que os dados estejam disponíveis nos moldes
adequados para sua utilização;
Desenvolver indicadores para análise dos custos detalhados que sejam relevantes para a tomada
de decisão;
Auxiliar na análise estatística para definição dos índices da remuneração variável;
Realizar o benchmarking dos indicadores sob sua responsabilidade;
Manter registro oficial dos resultados do Poder Judiciário em arquivo próprio.
36. SECRETÁRIO DE GESTÃO PESSOAS
Assegurar a convergência da política de gestão de pessoas do Poder Judiciário de Roraima aos
objetivos estratégicos;
Auxiliar a alta gestão para a tomada de decisão relativa ao provimento dos cargos comissionados e
funções de confiança orientada pela gestão por competências;
Participar na concepção e desenvolvimento de novos projetos ou ações, envolvendo o elemento
humano, tais como, comunicações, mediação de conflitos, monitoração do clima organizacional;
Controlar os índices de turn-over e absenteísmo, analisando e avaliando cada situação, em conjunto
com as demais áreas, e propor soluções para sua redenção quando acima do padrão;
Coordenar a administração do Plano de Cargos e Salários, visando a valorização do servidor, em
consonância com o Planejamento Estratégico, buscando o equilíbrio organizacional;
Coordenar a composição do quadro de pessoal do Poder Judiciário e seu dimensionamento, com base
nas prioridades institucionais, bem como atuar na definição das políticas de remuneração, alinhandoas aos objetivos estratégicos;
Contribuir com recomendações quanto à necessidade e critérios para a realização de concursos
públicos para provimento de cargos de servidores e magistrados;
Fomentar como estratégia de gestão de pessoas o desenvolvimento de instrutoria interna,
aproveitando os potenciais e talentos;
Promover a elaboração dos programas de assistência médica, a fim de fomentar a qualidade de vida e
saúde no trabalho;
Acompanhar a legislação de pessoal e assegurar sua correta aplicação.

Atuar na orientação e educação em saúde para a prevenção de doenças, promoção de saúde e da
qualidade de vida;
Identificar e sugerir temas para a realização de cursos, palestras, campanhas e programas educativos
com base nos diagnósticos organizacionais;
Realizar exames médicos ambulatoriais, avaliação de exames complementares, elaboração de laudos
e pareceres técnicos de magistrados e servidores, encaminhando para outros profissionais ou

SICOJURR - 00056220

pQYYiu20ChF3hYsT+KmbUCWtb8E=

37. COORDENADOR DE SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

instituições, quando necessário;
Participar da elaboração do programa de saúde, e executar as atividades nele previstas;
Participar do planejamento e controle do estoque e das condições de uso dos equipamentos,
aparelhos, materiais e medicamentos utilizados no atendimento médico;
Homologar as licenças médicas, nos termos da Lei;
Prestar atendimento médico em regime ambulatorial no âmbito das unidades do Poder Judiciário,
realizar exames ambulatoriais, solicitar e avaliar exames complementares;
Participar da junta médica na realização de perícias para efeito de admissão de servidores e
magistrados;
Prestar primeiro atendimento médico em quaisquer situações emergenciais que ocorram nas
dependências das unidades do Poder Judiciário;
Promover a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho;
Realizar visitas domiciliares, quando houver necessidade.
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Coordenar a política de atenção à saúde, e prestar o suporte necessário a magistrados e servidores,
visando promover a qualidade de vida;
Acompanhar a legislação e a política nacional de atenção à saúde, zelando pelo seu cumprimento por
parte do Poder Judiciário;
Elaborar os planos de ação preventivos e corretivos correspondentes e supervisionar sua execução;
Coordenar todas as ações para promoção da qualidade de vida, inclusive atividades sociais e
esportivas;
Acompanhar e monitorar os resultados das ações realizadas por meio de indicadores, a fim de
aprimorar a política de atenção à saúde;
Atender magistrados e servidores em questões relacionadas à saúde, dando a orientação ou solução
devidas, inclusive no que diz respeito ao atendimento médico ou psicossocial local;
Atuar junto aos demais setores do Poder Judiciário, buscando identificar e reduzir condições
inadequadas de trabalho, propondo medidas que minimizem os riscos de doenças, acidentes e
melhorem a higiene ambiental;
Promover ações de conscientização e sensibilização em sua área de atuação;
Promover e motivar a participação e integração de magistrados e servidores nas atividades
promovidas pela subsecretaria;
Promover parcerias internas e externas que possibilitem a implantação e a manutenção dos projetos;
Orientar estudos para adequação de mobiliários, equipamentos e ferramentas de trabalho, de modo a
reduzir o risco de doenças decorrentes das atividades laborais;
Realizar estudos estatísticos das doenças profissionais ou de qualquer outra natureza, analisando suas
causas e gravidade para a adoção de medidas preventivas e corretivas;
Realizar visitas externas para avaliação e suporte psicossocial nos casos que se fizerem necessários;
Gerenciar as licenças para tratamento de própria saúde, acidente em serviço, maternidade e pessoa da
família, adicionais de insalubridade, penosidade ou periculosidade;
Gerenciar contratos e convênios em sua área de atuação, visando o seu cumprimento, bem como
identificar as necessidades de aprimoramento ou inclusão de novos serviços;
Elaborar e desenvolver estudos e projetos, discutindo com a equipe da SGP, a fim de favorecer a
melhoria do clima organizacional;
Planejar e coordenar projetos e ações, em parceria com outros setores e órgãos, para propiciar melhor
qualidade de vida para magistrados e servidores;
Promover parcerias internas e externas, buscando setores e/ou instituições com interesses comuns,
para que possamos diminuir gastos e canalizar esforços.
39. SUBSECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL
Acompanhar os procedimentos relativos à exoneração, vacância, recondução, reintegração,
readaptação, verbas indenizatórias, auxilio creche;
Gerenciar a substituição temporária de cargos comissionados e funções de confiança, quando houver;
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Coordenar o processo de admissão de magistrados e servidores efetivos e comissionados;
Promover o recadastramento anual de servidores e magistrados, ativos e inativos, a fim de manter
sempre atualizados os respectivos registros funcionais;
Manter atualizadas nos registros as ocorrências de toda vida funcional dos servidores;
Promover a atualização de bens dos servidores e magistrados;
Supervisionar a emissão de crachás e identidades funcionais dos magistrados e servidores;
Supervisionar o registro de informações referentes a concurso público, admissão e vacância de
pessoa, para controle do órgão de fiscalização estadual.
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40. SUBSECRETÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL
Registrar, acompanhar e controlar as lotações, remoções e permutas de servidores;
Acompanhar e controlar o percentual de cargos em comissão provido por servidores não pertencentes
ao quadro efetivo;
Acompanhar o quantitativo de servidores nas unidades do Poder Judiciário e identificar a necessidade
de adequação da força de trabalho com base nos quantitativos definidos pelas unidades competentes;
Realizar as movimentações da equipe de apoio itinerante, auxiliando o Secretário na designação
temporária de servidores efetivos e acompanhando a designação dos cargos em comissão;
Auxiliar as comissões designadas para promover os concursos de remoção;
Elaborar o quadro de antiguidade de magistrados;
Elaborar relatórios de substituições, convocações e afastamentos de magistrados;
Registrar os atos praticados pela unidade nos assentamentos funcionais dos servidores e magistrados;
Manter atualizadas as movimentações de magistrados e servidores;
Prestar informações mensais sobre o quantitativo de servidores, magistrados, cargos e unidades, para
fins de publicação nos portais da transparência;
Prestar informações sobre o quantitativo de vagas em cargos efetivos e comissionados, previstos,
providos e vagos, quadro de servidores, magistrados e estruturas funcionais das unidades, sempre que
solicitado;
Realizar as alterações ocorridas no quadro geral de servidores;
Registrar as designações de magistrados em sistemas de informação.

Fomentar a definição da política de gestão de pessoas do Poder Judiciário de Roraima, de modo a
convergir com os objetivos estratégicos;
Organizar e executar a pesquisa de clima organizacional no Poder Judiciário;
Fomentar as ações de gestão de pessoas para promover a melhoria do clima organizacional;
Divulgar amplamente junto às unidades competentes os resultados da pesquisa de clima para
viabilizar os respectivos planos de ação de melhoria e manutenção;
Promover e manter atualizado o desenho, a análise e descrição dos cargos e funções do Poder
Judiciário;
Propor a criação, alteração e extinção de cargos alinhados aos objetivos organizacionais;
Gerenciar a carreira, estabilidade e progressão funcional;
Realizar estudos e análise da política remuneratória do Poder Judiciário, propondo alterações,
inclusive concessão de gratificações e outros benefícios que entender estratégicos para a manutenção
e motivação de servidores e magistrados;
Manifestar-se sobre eventuais propostas de gratificações por parte de servidores ou magistrados,
realizando as pesquisas e estudos correspondentes em outros Tribunais ou órgãos da administração
pública.
Dar suporte no mapeamento das competências e na revisão periódica do modelo de gestão por
competências;
Avaliar, conforme o plano da gestão por competências, as necessidades de capacitação para
aprimoramento das competências requeridas para servidores e magistrados;
Desenvolver, coordenar e implementar ações voltadas para a vivência dos valores organizacionais;
Proporcionar à organização, servidores bem treinados e motivados;
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41. SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Diário da Justiça Eletrônico
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Planejar e implementar ações de educação corporativa, alinhadas às necessidades de desenvolvimento
de competências dos servidores;
Articular junto à EJURR a execução das ações planejadas de treinamentos;
Municiar os programas de treinamento de servidores e magistrados para a EJURR;
Prestar consultoria interna em questões relativas ao desenvolvimento gerencial e à cidadania
organizacional;
Realizar os procedimentos relacionados à avaliação de desempenho por competências, inclusive a
promoção de campanhas de divulgação e o acompanhamento de avaliação de servidor em estágio
probatório;
Receber e analisar a viabilidade de atender às demandas de ações educativas não planejadas, advindas
das unidades do Poder Judiciário durante o exercício;
Propor e orientar estudo técnico necessário ao modelo de Gestão de desempenho por competências;
Orientar os padrões para avaliação de desempenho por competências;
Propor normas específicas para a participação de servidores em ações de educação corporativa;
Integrar os comitês relacionados à gestão de pessoas;
Elaborar minutas de projetos de Lei referentes à gestão de pessoas;
Monitorar indicadores de rotatividade, absenteísmo, e outros relacionados à gestão de pessoas,
propondo as soluções respectivas.
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42. SUBSECRETÁRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO
Executar os processos administrativos relacionados a reembolso dos servidores do TJRR cedidos para
outros órgãos;
Informar à autoridade judicial o cumprimento de determinação acerca de desconto de pensão
alimentícia, interrupção e suspensão de consignações em folha de pagamento;
Informar ao IPER sempre que houver reajuste dos vencimentos dos servidores do TJRR, para fins de
atualização das bases de cálculo dos servidores afastados sem remuneração, e dos proventos de
servidores do TJRR aposentados;
Notificar os servidores que se afastarem para gozar licença sem remuneração, informando sua base de
cálculo para fins de contribuição previdenciária;
Prestar informações mensais sobre remuneração e diárias, para fins de publicação nos portais da
transparência;
Promover a publicidade e registrar os atos praticados pela unidade nos assentamentos funcionais dos
servidores e magistrados.

Aprimorar a política de atenção à saúde por meio do acompanhamento e monitoramento dos
resultados das ações realizadas;
Atender magistrados e servidores em questões relacionadas à saúde, dando a orientação ou solução
devidas, inclusive no que diz respeito ao atendimento médico ou psicossocial locais;
Atuar junto aos demais setores do Poder Judiciário, buscando identificar e reduzir condições
inadequadas de trabalho, propondo medidas que minimizem os riscos de doenças, acidentes e
melhorem a higiene ambiental;
Promover ações de conscientização e sensibilização em sua área de atuação;
Promover e motivar a participação e integração de magistrados e servidores nas atividades
promovidas pela subsecretaria;
Promover parcerias internas e externas que possibilitem a implantação e a manutenção dos projetos;
Orientar estudos para adequação de mobiliários, equipamentos e ferramentas de trabalho, de modo a
reduzir o risco de doenças decorrentes das atividades laborais;
Realizar estudos estatísticos das doenças profissionais ou de qualquer outra natureza, analisando suas
causas e gravidade para a adoção de medidas preventivas e corretivas;
Realizar visitas externas para avaliação e suporte psicossocial nos casos que se fizerem necessários;
Gerenciar as licenças para tratamento de própria saúde, acidente em serviço, maternidade e pessoa da
família, adicionais de insalubridade, penosidade ou periculosidade;
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43. CHEFE DE SETOR DE GESTÃO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Diário da Justiça Eletrônico
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Gerenciar contratos e convênios em sua área de atuação, visando o seu cumprimento, bem como
identificar as necessidades de aprimoramento ou inclusão de novos serviços;
Executar as ações atribuídas ao setor pelo plano de qualidade de vida no trabalho;
Desenvolver estudos e projetos a fim de favorecer a melhoria do clima organizacional;
Planejar e coordenar projetos que propiciem a realização de exercícios laborais de magistrados e
servidores nas unidades do Tribunal;
Elaborar relatórios estatísticos, quantitativos e qualitativos sobre as atividades desenvolvidas, bem
como pesquisas e estudos, com vistas a manter e melhorar a qualidade do serviço prestado;
Realizar outras pesquisas junto aos servidores e magistrados para subsidiar na elaboração de
diagnósticos e plano de ação e projetos;
Realizar palestras, cursos, oficinas e campanhas diversas, utilizando, preferencialmente, os instrutores
internos, com a parceria da Escola do Judiciário, para promover a qualidade de vida no trabalho;
Realizar visitas técnicas para promoção das atividades do setor;
Elaborar anualmente relatórios estatísticos, quantitativos e qualitativos sobre as atividades
desenvolvidas, bem como pesquisas e estudos, com vistas a manter e melhorar a qualidade do serviço
prestado;
Promover atividades de cunho social, cultural e esportiva, envolvendo as outras unidades, com o
propósito de promover a integração e melhores condições físicas de magistrados e servidores do
TJRR;
Promover a publicidade e registrar os atos praticados pela unidade nos assentamentos funcionais dos
servidores e magistrados.

042/207
Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 28 de março de 2017

44. CHEFE DE SETOR DE CÁLCULOS
Executar os processos administrativos relacionados a serviço extraordinário, adicional noturno,
auxílio-alimentação, natalidade e funeral, verbas indenizatórias, estabilidade provisória, restituição ao
erário, ajudas de custo por motivo de remoção, capacitação e moradia, gratificações de produtividade,
atividade judiciária e anual de desempenho, complemento do adicional de férias de magistrados e
servidores;
Conversão de férias em abono pecuniário, quintos, anuênios, abono de permanência, diárias;
Executar os processos administrativos e fiscalizar os contratos relacionados à cotação, emissão e
reembolso de passagens aéreas;
Elaborar demonstrativo de cálculo dos benefícios previdenciários de auxílio-doença, saláriomaternidade e abono anual para fins de compensação;
Analisar as planilhas de reembolso apresentadas pelos órgãos cedentes;
Elaborar impactos financeiros necessários ao planejamento financeiro e orçamentário;
Promover a publicidade e registrar os atos praticados pela unidade nos assentamentos funcionais dos
servidores e magistrados.

Executar os processos administrativos relacionados à cessão de servidores de outros órgãos para o
TJRR, designação de conciliadores, adesão de policiais militares ao auxílio-alimentação do TJRR,
serviço voluntário;
Emitir certidões e declarações referentes a servidores cedidos de outros órgãos, estagiários e policiais
militares em exercício neste Poder Judiciário;
Executar os processos administrativos e fiscalizar os contratos relacionados a estagiários;
Elaborar e homologar a folha de pagamento mensal dos estagiários;
Prestar informações sobre o quantitativo de cedidos, estagiários e policiais militares, de vagas para
estagiários, previstos, providos e vagos;
Acompanhar o quantitativo de estagiários nas unidades do Poder Judiciário e identificar a necessidade
de adequação da força de trabalho;
Emitir crachás para estagiários e conciliadores, e credencial para conduzir veículo;
Executar os processos administrativos relacionados à lotação, remoção e permuta de estagiários;
Promover a publicidade e registrar os atos praticados pela unidade nos assentamentos funcionais dos
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45. CHEFE DO SETOR DE ATIVIDADES DE APOIO DA SGP
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46. CHEFE DO SETOR DE LICENÇAS E AFASTAMENTOS

Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 28 de março de 2017

Executar os processos administrativos relacionados a concessões de férias, recesso forense, servidores
do TJRR cedidos a outros órgãos, folgas compensatórias, afastamentos e licenças, exceto os
relacionados ao tratamento de própria saúde, acidente em serviço, maternidade ou pessoa da família;
Prestar informações sobre afastamentos, folgas e licenças de magistrados e servidores; elaborar a
escala anual de férias;
Promover a gestão do sistema de gerenciamento de jornada e frequência dos servidores; promover a
publicidade e registrar os atos praticados pela unidade nos assentamentos funcionais dos servidores e
magistrados.
47. SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Gerenciar de forma sistêmica a cadeia de suprimento, adotando o Poder Judiciário dos bens móveis, imóveis, serviços
gerais e logísticos essenciais à boa prestação jurisdicional;
Auxiliar a alta gestão na tomada de decisão relativa aos investimentos em obras de engenharia conforme diagnóstico de
necessidade e alinhamento estratégico, acompanhando sua execução e conformidade;
Gerir os serviços operacionais essenciais ao funcionamento do Poder Judiciário, disponibilizando-os na especificação e
tempo oportunos;
Observar as especificidades da cada unidade organizacional, respeitando suas peculiaridades, principalmente das
unidades judiciais que necessitam de serviços e estrutura diferenciada;
Analisar os objetos contratados junto com as subsecretarias propondo à gestão inovações em modelos de contratação
que sejam mais vantajosos para a administração no alcance de seus objetivos.

Propiciar ao Poder Judiciário as instalações físicas propícias, salutares, acessíveis, seguras e
favoráveis à boa prestação jurisdicional por meio do municiamento formalmente quanto à situação
das unidades, suas condições e adequação aos padrões a fim de subsidiar a definição de prioridades
conforme Planejamento Estratégico;
Supervisionar a manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas de todos os edifícios
pertencentes ou utilizados pelo Poder Judiciário;
Gerir todos os serviços e obras de engenharia visando a assegurar tanto sua conformidade técnica
quanto de seus objetos às necessidades e prioridades definidas nos instrumentos de planejamento;
Elaborar parâmetros técnicos para a contratação de projetos de Arquitetura e Engenharia;
Compor a Comissão de Planejamento de Obras do Poder Judiciário;
Elaborar os Projetos Básicos e Executivos para subsidiar os procedimentos de contratação e
execução de obras e serviços de engenharia;
Desenvolver os orçamentos e especificações necessários às contratações;
Auxiliar a Subsecretaria de Compras durante o processo de contratações sempre que for solicitado;
Acompanhar todos os contratos de obras e serviços de engenharia firmados pelo Poder Judiciário,
zelando pela observância de seu cronograma físico-financeiro;
Realizar a análise crítica dos contratos, primando pela boa aplicação dos recursos por meio do
acompanhamento das despesas, identificando eventuais ajustes que necessitem de deliberação
superior;
Avaliar os objetos contratados e sugerir à Secretaria de Gestão Administrativa inovações em
modelos de contratação que sejam mais vantajosos para a administração em sua área de atuação;
Realizar projeções e tendências das despesas contratuais a fim de subsidiar as ações de
planejamento, principalmente no que tange às propostas orçamentárias anuais;
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48. SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
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Acompanhar o plano de contratação anual e o Plano de Obras a fim de planejar e organizar as
atividades da Subsecretaria, propondo as adequações decorrentes do Plano de Gestão;
Demandar, orientar, esclarecer, auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas do fiscal
técnico.
49. CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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Promover a conservação das instalações do Poder Judiciário de modo que sejam propícias à
realização das atividades;
Supervisionar as instalações físicas dos prédios do Poder Judiciário, providenciando as demandas
quando necessário;
Controlar a conformidade das instalações elétricas e hidráulicas, em conjunto com a Subsecretaria
de Infraestrutura;
Acompanhar as manutenções e serviços de adequação físicas realizados nas unidades prediais
assegurando sua conformidade com a demanda;
Coordenar as atividades das empresas terceirizadas em sua área de atuação, zelando pela correta
execução dos serviços de forma eficaz e otimizada;
Executar mudanças e remanejamento de mobiliários e equipamentos.

Dotar o Poder Judiciário dos meios necessários ao suprimento de materiais permanentes, geral e
imprescindível ao seu funcionamento, excetos equipamentos de Tecnologia da Informação, no
tempo oportuno, na quantidade necessária e na qualidade requerida;
Solicitar compra de material permanente geral, devidamente instruída, para atender as demandas do
Poder Judiciário;
Gerenciar o circuito de reaprovisionamento, o recebimento, a armazenagem e o fornecimento dos
materiais permanentes às unidades requisitantes;
Manter o sistema de controle dos registros de entradas, saídas, movimentações e de estoque
atualizados;
Zelar pelos bens armazenados mantendo-os organizados conforme as especificações de
armazenagem de cada item de forma que estes estejam sempre dentro do prazo de garantia e
mantenham sua identidade;
Coordenar a carga e descarga dos materiais sob sua responsabilidade, certificando a adequação
destes no que tange a sua quantidade e qualidade em relação ao que foi adquirido;
Proceder à distribuição interna dos materiais em estoque ou o registro da movimentação entre
unidades, entregando-os em quantidades apropriadas, zelando pela otimização e fazendo os
registros correspondentes;
Gerenciar os depósitos do Poder Judiciário, buscando a disponibilidade necessária interagindo com
os demais setores responsáveis por material permanente;
Acompanhar os prazos de entrega concedidos aos fornecedores e adotar as providências, dentro de
sua esfera de competência acerca das falhas porventura ocorridas;
Fomentar a aplicação de uma política de distribuição de material permanente em busca da
racionalização, evitando má distribuição e má gestão dos recursos do Poder Judiciário;
Inspecionar os setores do Poder Judiciário do Estado de Roraima em busca de excessos de material
permanente solicitado e não utilizado, inservíveis, antieconômicos ou danificados, recolhendo-os
para as providências cabíveis;
Registrar no sistema patrimonial do Poder Judiciário todo material permanente, após recebimento
definitivo pelo fiscal ou pela CRAM, procedendo ao tombamento dos bens;
Acionar as empresas para reparar bens dentro do prazo de garantia e encaminhar à Subsecretaria de
Serviços Gerais aqueles que estão fora da garantia, quando passíveis de conserto, otimizando as
despesas do Poder Judiciário;
Auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas da equipe de contratação para novas
compras dos materiais permanentes sob sua responsabilidade, tais como cotação de preço, instrução
procedimental, estudos técnicos preliminares, entre outros;
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50. SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO
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Controlar a vigência e saldo das aquisições realizadas mediante registro de preços e contrato de
fornecimento de material permanente sob sua responsabilidade;
Coordenar as ações necessárias ao desfazimento de material, conforme legislação específica;
Gerir os bens imóveis pertencentes e utilizados pelo Poder Judiciário do Estado de Roraima,
zelando por seus registros e regularidade;
Instruir os procedimentos de alienação de bens móveis e imóveis, acompanhando suas etapas e
mantendo atualizados os registros, buscando o alinhamento estratégico no que tange à instituição
que receberá os bens do Poder Judiciário;
Subsidiar a Subsecretaria de Contabilidade com relatório físico e financeiro das mutações
patrimoniais;
Realizar periodicamente os inventários físicos dos bens móveis e imóveis do Poder Judiciário;
Compor a Comissão de Recebimento e Avaliação de Material, conforme norma específica.
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51. SUBSECRETÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS
Disponibilizar ao Poder Judiciário os serviços gerais necessários ao seu bom funcionamento
buscando a salubridade dos prédios e os demais serviços operacionais;
Supervisionar os contratos cujos objetos sejam relativos a serviços gerais;
Interagir com as empresas contratadas para prestação dos serviços, gerenciando e orientando para a
execução dos serviços conforme as necessidades;
Acompanhar os serviços essenciais como fornecimento de água, energia, telefonia, alimentando-os
no sistema correspondente para acompanhamento do consumos, solicitando medidas de economia
junto aos setores competentes;
Supervisionar os demais serviços de apoio às atividades jurisdicionais e administrativas;
Fornecer subsídios para elaboração de projetos básicos e termos de referência e para a gestão dos
imóveis utilizados pelo Poder Judiciário;
Providenciar a manutenção preventiva e corretiva dos bens móveis do Poder Judiciário.
52. CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Coordenar a fiscalização dos contratos da sua área da atuação zelando pela correta prestação dos
serviços de forma otimizada;
Acompanhar a organização da logística da execução dos contratos sob responsabilidade do setor,
a fim de melhor atender as demandas do Judiciário;
Avaliar os objetos contratados e sugerir à unidade de vinculação inovações em modelos de
contratação que sejam mais vantajosos para a administração;
Auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas da equipe de contratação para as
contratações sob sua responsabilidade, tais como cotação de preço, instrução procedimental,
estudos técnicos preliminares, entre outros;
Indicar a designação dos fiscais para os contratos sob sua gestão, buscando a adequação dos perfis
e eventuais treinamentos que se fizerem necessários.

Dotar o Poder Judiciário do serviço de logística de transporte necessário ao seu bom
funcionamento, disponibilizando veículos e motoristas no tempo e qualidade necessários;
Gerenciar a rotina de transporte entre os prédios do Poder Judiciário de modo a atender às
necessidades, otimizando os custos, com base nas prioridades das demandas na capital e
interior;
Gerenciar a frota do Poder Judiciário de modo a assegurar a conformidade dos veículos por
meio de revisões preventivas e corretivas;
Coordenar a utilização dos veículos e designação de seus condutores, verificando a prioridade
das demandas na capital e interior;
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53. CHEFE DO SETOR DE LOGISTICA
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Fiscalizar os contratos de lavagem, mecânica em geral, elétrica, filtros, direção e outros
relativos à frota do Poder Judiciário;
Monitorar as manutenções de forma individualizada por veículo, registrando de forma
específica o serviço realizado, as peças substituídas, a fim de controlar atuação das empresas
contratadas e ainda a vantajosidade de manter o veículo na frota;
Gerenciar os motoristas no desempenho de suas atividades, designando-os para cada operação;
Interagir com os motoristas para identificar a situação dos veículos e as necessidades de
manutenção, bem como para certificar a eficácia dos serviços de manutenção porventura
realizados;
Gerir o abastecimento dos veículos e controlar seu consumo buscando a otimização por meio
da organização logística do transporte;
Atuar nos casos de ocorrência de sinistro envolvendo veículos pertencentes à frota do Poder
Judiciário;
Apurar responsabilidade em infrações de trânsito que porventura envolvam veículos do Poder
Judiciário;
Planejar a aquisição, terceirização ou desfazimento de veículos, encaminhando a sugestão ao
setor competente;
Elaborar Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e o Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) dos materiais e serviços essenciais à manutenção da frota para viabilizar as respectivas
contratações;
Elaborar manifestação quando da realização de licitação com a ocorrência de
impugnação/esclarecimentos à edital, cujo objeto é relativo aos materiais e serviços essenciais à
manutenção da frota de veículos deste Tribunal;
Organizar Relatórios relacionando os veículos pertencentes à frota do TJRR, por placa, ano,
estado de conservação e lotação, para disponibilização no portal da transparência, assim com o
Quadro de Execução das Despesas Mensais referentes aos Contratos e Atas de Registro de
Preços, sob fiscalização do setor;
Auxiliar a Subsecretaria de Compras e os pregoeiros durante o processo de contratação de
materiais e serviços em sua área de atuação, sempre que for solicitado.
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54. SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Gerenciar os recursos financeiros disponíveis, primando pela efetivação dos compromissos
assumidos;
Acompanhar e avaliar a execução do orçamento de modo a assegurar a observância dos limites
legais estabelecidos e a adimplência do Poder Judiciário;
Gerir a elaboração da Proposta Orçamentária Anual e do Plano Plurianual de forma
participativa e alinhada ao Planejamento Estratégico;
Solicitar ao Poder Executivo a abertura de crédito adicional e remanejamento de recursos,
visando ajustar o orçamento às necessidades do Poder Judiciário;
Realizar a análise crítica das despesas, primando pela boa aplicação dos recursos do Poder
Judiciário;
Supervisionar junto com o Presidente, Secretário-Geral e o Titular do Controle Interno o
Relatório de Gestão Fiscal;
Validar juntamente com o Secretário-Geral as notas de empenho, ordens e remessas bancárias
no sistema correspondente;
Coordenar a arrecadação do FUNDEJURR, estabelecendo as diretrizes gerais da
operacionalização das receitas.
55. SUBSECRETÁRIO DE ARRECADAÇÃO
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Gerenciar o Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNDEJURR, fomentando a melhoria
contínua das metodologias para fortalecimento da sua participação no orçamento do Poder
Judiciário;
Avaliar continuamente a conformidade dos valores das taxas de serviços administrativos frente
aos custos operacionais do Poder Judiciários e seus desdobramentos na arrecadação;
Acompanhar a legislação referente ao FUNDEJURR (Lei de Criação e Regimento de Custas
Estadual) sugerindo alterações para seu aprimoramento;
Acompanhar os dados orçamentários, desempenho financeiro e atividades econômicas
relacionados ao FUNDEJURR;
Coordenar os registros dos devedores do Poder Judiciário, utilizando as ferramentas
disponíveis para acompanhamento do resgate dos créditos, encaminhar para cobrança através
do protesto extrajudicial e prestar as informações correspondentes aos interessados;
Interagir com a Procuradoria-Geral do Estado para inclusão e baixa dos devedores na Dívida
Ativa do Estado;
Auxiliar a Corregedoria Geral de Justiça na fiscalização das atividades financeiras dos
Cartórios extrajudiciais do Estado, na venda de selos de fiscalização, bem como na arrecadação
das parcelas da receita pertencentes ao Poder Judiciário, nos termos do Regimento de Custas
Estadual;
Proceder a pesquisa junto ao Banco Central do Brasil do índice mensal da Taxa Referencial,
calcular e publicar o fator de correção para atualização de todos os débitos em âmbito judicial e
administrativo;
Elaborar prestação de contas das receitas auferidas pelo FUNDEJURR no ano de competência
encaminhando-a para apreciação superior;
Fiscalizar e tomar as providências necessárias para dar publicidade das receitas públicas, em
consonância ao disposto na Resolução 079/2009 CNJ, através do Portal da Transparência desta
Corte;
Instruir procedimentos administrativos diversos, inclusive aqueles cujo objeto tratar de
restituição de receitas do FUNDEJURR, elaborando parecer e sugerindo a correta tomada de
decisão pela autoridade superior;
Elaborar manuais, mapear os procedimentos diversos referentes a arrecadação de todas as
receitas do FUNDEJURR;
Acompanhar o saldo do Fundo de Reserva, remuneração e fluxo financeiro das transferências
de que trata a Lei Complementar nº 151/2015, Lei Complementar Estadual nº 243/2016 e
Portaria nº 2.293 de 10 de outubro de 2016.
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Acompanhar e controlar a arrecadação e o recolhimento das diversas rendas públicas, na forma
da lei;
Conferir diariamente registros bancários, retroalimentando o sistema de arrecadação com os
lançamentos respectivos;
Acompanhar e avaliar a arrecadação das Comarcas do Poder Judiciário, procedendo o registro
contábil da receita pela competência;
Disponibilizar quinzenalmente para a Subsecretaria de Contabilidade o mapa de arrecadação
para fins de conciliação dos registros;
Fiscalizar a execução dos serviços financeiros relativos à conta do FUNDEJURR e zelar pela
correta cobrança das tarifas;
Dar suporte aos leilões públicos promovidos pelo Poder Judiciário quando a receita pertencer
ao FUNDEJURR;
Atualizar anualmente os valores das custas e emolumentos extrajudiciais em consonância com
o Regimento de Custas Estadual;
Orientar quanto aos acessos ao sistema bancário, pagamentos de guias, depósitos identificados
e transferências bancárias para o FUNDEJURR.

57. SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO
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Gerenciar a disponibilização dos recursos orçamentários do Poder Judiciário, viabilizando a
manutenção de suas atividades e a implantação dos projetos de melhorias em prol da boa
prestação jurisdicional;
Coordenar a elaboração da Proposta Orçamentária Anual participativa e alinhada ao
Planejamento Estratégico;
Auxiliar a Secretaria de Gestão Estratégica na composição do Plano de Contratações derivado da
Proposta Orçamentária Anual;
Coordenar e acompanhar a execução do orçamento, programando-o de modo a atender as
demandas prioritárias;
Realizar projeções e tendências das despesas com pessoal, contratos e outras de caráter
continuado, de modo a assegurar a observância dos limites legais estabelecidos e a adimplência
do Poder Judiciário;
Propor à Secretaria de Orçamento e Finanças a necessidade de abertura de crédito adicional e
remanejamento de recursos, visando ajustar o orçamento às necessidades do Poder Judiciário;
Realizar a análise crítica das despesas, primando pela boa aplicação dos recursos do Poder
Judiciário;
Acompanhar o plano de contratação anual garantindo sua priorização na disponibilização do
orçamento;
Elaborar, revisar e avaliar o Plano Plurianual, verificando o alinhamento das demandas remetidas
à Subsecretaria com o PPA, sugerindo eventuais ajustes.
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58. CHEFE DO SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Gerenciar as atividades financeiras do Poder Judiciário, primando pela efetivação de seus
compromissos;
Acompanhar o fluxo de caixa das unidades orçamentárias;
Manter registro atualizado da entrada e saída de recursos das contas bancárias das unidades
orçamentárias;
Acompanhar e registrar o ingresso do duodécimo enviado pelo Poder Executivo Estadual, atestando
sua integralidade e periodicidade e informando à Secretaria de Orçamento e Finanças ocorrências
que possam comprometer financeiramente o Poder Judiciário;
Disponibilizar os extratos mensais das contas bancárias do Tribunal de Justiça e Fundo Especial do
Poder Judiciário, para fins de escrituração contábil;
Controlar mensalmente os recursos que deverão ser transferidos para o Fundo Especial do Poder
Judiciáriooriundos de cancelamento de restos a pagar, multas, devoluções de valores de exercício
anterior, ações e rendimentos mensais, nos termos da lei;
Verificar, juntamente com a Subsecretaria de Contabilidade, os pagamentos a serem realizados pelo
Poder Judiciário, assegurando a observância dos procedimentos e documentos exigidos pela
legislação e contratos vigentes;
Gerenciar desembolso realizando a programação dos pagamentos em observância aos prazos e casos
urgentes, evitando multas e prejuízos de qualquer natureza;
Fiscalizar os contratos firmados entre o Poder Judiciário com as instituições bancárias cujo objeto
seja de sua competência;
Liberar, em conjunto com o Setor de Pagamento e após autorização dos ordenadores de despesa, o
pagamento de despesas com pessoal e contratados do Poder Judiciário;
Efetuar a inscrição de servidores, quando necessário, na conta de devedores do Tribunal de Justiça, e
a sua respectiva baixa quando houver a restituição ao erário;
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60. CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
Definir, em conjunto com a Subsecretaria de Finanças, o cronograma de desembolso da despesa,
organizando-o de acordo com as prioridades, evitando multas e prejuízos ao erário;
Emitir ordens bancárias para pagamento de despesa com pessoal e contratados, verificando os
elementos necessários para sua efetivação: dados bancários, CNPJ/CPF, cálculo e alíquotas das
incidências tributárias e previdenciárias;
Enviar remessa dos pagamentos pelo sistema online do contratado;
Liberar, em conjunto com a Subsecretaria de Finanças e após autorização dos ordenadores de
despesa, o pagamento de despesas com pessoal e contratados do Poder Judiciário;
Emitir, diariamente, planilha de controle de pagamento das unidades orçamentárias;
Controlar e verificar os valores cobrados com tarifas bancárias, previstas no contrato firmado com a
instituição financeira.

Gerenciar os lançamentos contábeis de liquidação e de escrituração, assegurando a precisão e a
exatidão dos resultados contábeis das unidades orçamentárias do Poder Judiciário;
Controlar os registros contábeis de forma cronológica, sistematizada e individualizada dos
lançamentos de liquidação e de escrituração em conformidade com a legislação contábil aplicada ao
Setor Público e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
Supervisionar as atividades de liquidação e conferência das ordens geradas, com impostos e demais
retenções;
Acompanhar as conciliações bancárias das unidades gestoras, quinzenalmente ou mensalmente, e
verificar os lançamentos efetuados pela unidade arrecadadora e pela Subsecretaria de Finanças,
quando do pagamento de despesas e repasses de impostos, para evitar danos ao erário e pagamentos
equivocados ou em duplicidade;
Acompanhar a composição patrimonial das unidades orçamentárias do Poder Judiciário por meio de
análise das contas contábeis, realizando a conciliação dos estoques de material de consumo e de
permanentes;
Realizar a escrituração contábil dos bens patrimoniais das unidades orçamentárias do Poder
Judiciário;
Proceder com o cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados;
Registrar a transferência de recursos financeiros entre as unidades orçamentárias do Poder
judiciário;
Registrar a restituição de valores depositados a maior na conta bancária do FUNDEJURR, bem
como a escrituração de reembolsos financeiros à servidores do Poder Judiciário ou outro órgão da
administração pública;
Suprir a Secretaria da Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional com balancetes contábeis mensais
das unidades orçamentárias do Poder Judiciário;
Subsidiar a gestão por meio de informações e relatórios contábeis, inclusive para atender
instrumentos legais de controle como prestação de contas e outros que venham a ser exigidos do
Poder Judiciário, inclusive para instrução de processos judiciais;
Analisar os Mandados de Citações expedido pelo Tribunal de Contas do Estado, quando referente às
contas de gestão, na parte que cabe aos registros contábeis, e elaborar sua justificativa para posterior
encaminhamento ao órgão fiscalizador;
Processar o encerramento do exercício financeiro das unidades orçamentárias, conferindo as contas
contábeis e suas demonstrações e anexos nos termos da lei;
Analisar e acompanhar a emissão do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, em
conformidade com a legislação vigente, e encaminhar para a Secretaria de Fazenda do Estado;
Elaborar o Relatório de Gestão Fiscal, em conformidade com a legislação vigente, e encaminhar ao
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Tribunal de Contas do Estado e à Secretaria do Tesouro Nacional;
Analisar os suprimentos de fundos concedidos aos servidores, conferindo suas etapas, aplicação e
prestação de contas visando a correta utilização do recurso e evitando prejuízos ao erário;
Analisar todas as situações que envolvem registros contábeis de modo a assegurar sua
contabilização de acordo com as normas vigentes;
Verificar o Plano de Contas e sua constante adequação aos normativos vigentes;
Efetuar a inscrição de servidores, quando necessário, na conta de devedores do Tribunal de Justiça, e
a sua respectiva baixa quando houver a restituição ao erário.
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62. CHEFE DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO
Analisar a adequação do procedimento administrativo para viabilizar seu pagamento, verificando
sua origem e o objeto a ser pago, a importância e o credor, de modo a extinguir a obrigação;
Verificar se o procedimento dispõe de contrato, acordo ou outras formas de ajuste, a respectiva nota
de empenho e os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço;
Verificar a regularidade da nota fiscal ou documento correspondente;
Verificar a validade e o ateste das notas fiscais, ou documento equivalente, inclusive o carimbo da
Secretaria da Fazenda Estadual, averiguando a existência do DARE correspondente,conforme o
caso;
Verificar a conformidade da especificação, nome do beneficiário e o valor em relação à proposta de
compras, nota de empenho e nota fiscal;
Liquidar a despesa no sistema contábil em seus respectivos empenhos, efetivando as devidas
retenções, quando for o caso;
Processar as despesas com diárias, ajuda de custo, bolsas, auxílios, reembolsos, suprimento de
fundos e outros;
Conferir, antes do processamento, a conformidade da Folha de Pagamento com os processos que
autorizaram as despesas, remetendo-a para as devidas correções quando necessário;
Lançar no sistema contábil os cálculos dos proventos, descontos e valores líquidos a receber,
constantes da Folha de Pagamento;
Efetuar as retenções, exclusivamente relativas a Folha de Pagamento;
Efetuar a regularização dos empenhos da Folha de Pagamento quando houver valores restituídos
pelos servidores;
Proceder o confronto entre os valores da despesa liquidada, as ordens de pagamento geradas e seus
respectivos descontos com os valores contabilizados, em conjunto com a Subsecretaria de
Contabilidade;
Efetuar as regularizações, no caso de incoerência de empenhos, bem como corrigir as retenções
efetuadas equivocadamente no momento das liquidações.

Assegurar a convergência da política de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário de Roraima
aos objetivos estratégicos;
Gerenciar todas as contratações de TI de modo a dotar o Poder Judiciário Estadual dos bens e serviços
necessários ao seu funcionamento dentro do tempo, quantidade e qualidade necessárias;
Participar na concepção e desenvolvimento dos projetos e ações envolvendo tecnologia da
informação, tais como implantação de novos sistemas, ferramentas, hardware ou quaisquer outros
assuntos que impactem em sua área de atuação;
Zelar pela correta execução dos contratos por meios dos fiscais, interagindo com a Secretaria de
Gestão Administrativa quando houver falhas para que tome as providências cabíveis;
Gerir as demandas da Secretaria por meio de ferramentas modernas de gestão de projetos e ações,
dando o devido direcionamento e priorização para os setores competentes de modo a assegurar as
entregas dentro do prazo previsto;
Fomentar a aplicação da gestão por processos especializados na Secretaria por meio da implantação
de processos de gestão de serviços de tecnologia da informação, segurança da informação em todas as
áreas da Secretaria, desenvolvimento de software e contratações de soluções de tecnologia da
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informação para melhor estruturar e garantir a eficiência e eficácia do Poder Judiciário;
Coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação, o Plano de Contratações e Portfólio de Projetos a fim de garantir
alinhamento dos projetos de TI aos objetivos estratégicos institucionais;
Ser o interlocutor com as demais Secretarias e unidades do Tribunal a fim de manter a harmonia
institucional e assegurar a convergência das ações de gestão e as estratégias de TI, acompanhando as
alterações que porventura ocorram;
Fomentar como estratégia de gestão de TI o desenvolvimento de instrutoria interna, aproveitando os
potenciais e talentos.
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Dotar o Poder Judiciário com soluções em conectividade objetivando a integração e disponibilização
das informações e o acesso a bases de dados externas necessários ao cumprimento de sua missão
institucional;
Definir a integração entre a infraestrutura interna com a infraestrutura de outras instituições
contratadas e/ou conveniadas;
Implementar a administração remota de sistemas;
Coordenar, orientar e controlar o funcionamento da infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação;
Definir e coordenar as atividades de instalação e manutenção de sistemas básicos em servidores e
dispositivos dedicados e realizar o deploy de aplicações;
Controlar as licenças de softwares, subscrições e contratos relacionados a serviços de rede e sistemas
utilizados no Datacenter;
Definir e coordenar as atividades de suporte operacional, de configuração e de instalação de
equipamentos dos Datacenters promovendo, ainda, o controle de acesso físico às instalações;
Elaborar e executar periodicamente levantamento de utilização dos recursos dos servidores de rede,
que possibilitem dimensionar atualização do hardware do computador;
Definir e homologar a infraestrutura de ambientes de desenvolvimento de sistemas, homologação,
produção e suporte para processamento analítico de transações e processamento de transações em
tempo real;
Elaborar artefatos de especificação para aquisição de bens e serviços atinentes a sua área de atuação;
Coordenar a coleta e análise de informações para composição do orçamento de Tecnologia da
Informação no âmbito de competência da Coordenadoria de Infraestrutura;
Elaborar e padronizar planos de recuperação de desastres;
Criar rotinas de cópia de segurança (backup) e restauração de dados em equipamentos servidores;
Gerenciar a utilização dos Storages de Dados, e otimizar seus recursos computacionais;
Gerenciar as estruturas físicas dos bancos de dados, seu crescimento, providenciando a adoção de
novas abordagens nas soluções aplicadas pelos sistemas de informação;
Executar procedimentos de auditoria em logs de sistemas e serviços armazenados nos servidores de
rede;
Monitorar continuamente a segurança da informação no que tange à prevenção de acessos não
autorizados, tentativas de comprometimento da integridade e disponibilidade das informações;
Monitorar a qualidade dos serviços de infraestrutura tecnológica e promover ajustes contínuos para
sua melhoria;
Prospectar e homologar a utilização de novas Tecnologias da Informação e Comunicação no âmbito
do Poder Judiciário do Estado de Roraima;
Executar a avaliação de produtos e serviços lógicos de TIC;
Selecionar e adaptar metodologias para manutenção preventiva da infraestrutura de TIC;
Subsidiar o planejamento e a evolução da Política de Segurança da Informação – PSI;
Implementar e monitorar políticas de controle e permissão de acesso aos serviços de rede;
Realizar estudos, pesquisas, análises de viabilidade técnica e pareceres para utilização de novas
Tecnologias da Informação e Comunicação;
Realizar tarefas relacionadas à instalação, configuração, e manutenção de serviços tais como servidor
VPN, Firewall, IDS/IPS, Proxy, Antivírus, Antispam e Antispyware, objetivando prover segurança
aos recursos computacionais disponíveis;
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Desenvolver e aplicar procedimentos de migração de dados;
Realizar o serviços de suporte ao datacenter e comunicação quando realizado por terceiros ou
executá-los, conforme demanda;
65. SUBSECRETÁRIO DE SISTEMAS
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Planejar e gerenciar as atividades relativas ao desenvolvimento, manutenção e implantação de
sistemas informatizados, observando a política de tecnologia da informação e os objetivos
institucionais;
Participar da elaboração do portfólio de sistemas primando por sua execução, observando seus prazos
e as prioridades definidas conforme impacto organizacional;
Administrar e conduzir o ciclo de desenvolvimento completo de todos os sistemas de informação
direcionados para o macro processo finalístico do Poder Judiciário;
Diagnosticar necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima referentes à informatização
dos seus processos, submetendo-o aos setores estratégicos para tomadas de decisão quando da
formação e adequação do portfólio de sistemas;
Planejar, coordenar e controlar as atividades de projeto, desenvolvimento, implantação, treinamento
do usuário nos sistemas sob sua responsabilidade, bem como a avaliação e manutenção dos sistemas
desenvolvidos e adquiridos pelo Poder Judiciário;
Prestar suporte aos técnicos de apoio ao usuário nas implantações dos sistemas judiciais e
administrativos desenvolvidos ou adquiridos;
Propor plano de treinamento para o corpo técnico da Subsecretaria.

Assegurar o desempenho e a disponibilidade dos equipamentos de Informática em quantidade e
qualidade necessárias ao alcance dos objetivos institucionais, implantando as melhores práticas de
gestão de serviços de Tecnologia da Informação;
Acompanhar os prazos de entrega concedidos aos fornecedores e adotar as providências, dentro de
sua esfera de competência acerca das falhas porventura ocorridas;
Fomentar a aplicação de uma política de distribuição de material permanente em busca da
racionalização, evitando má distribuição e má gestão dos recursos do Poder Judiciário;
Desenvolver e manter procedimentos e padrões alinhados com a estratégia corporativa de aquisição
para assegurar que a compra de hardware, software e serviços que satisfaça aos requisitos de negócio;
Elaborar os padrões qualitativos e quantitativos de equipamentos por unidade administrativa e judicial
municiando os processos de aquisição;
Fornecer o primeiro contato para todas as solicitações de serviços fornecidos pela TI aos usuários;
Manter usuários informados sobre o andamento de incidentes, notificar mudanças ou interrupções
acordadas;
Monitorar a qualidade dos serviços prestados pela Central de Serviços e promover ajustes contínuos
em busca da excelência;
Fornecer investigação e diagnóstico atuando como o primeiro nível de suporte no processo de
gerenciamento de incidentes e requisições, procurando restaurar o serviço;
Verificar continuamente o grau de satisfação dos usuários com o atendimento e efetividade da central
de serviços, fomentando as ações corretivas ou melhorias necessárias;
Encerrar os incidentes resolvidos, requisições e outras solicitações com ciência preferencialmente
prévia do usuário;
Escalar incidentes/requisições de serviços de 2º e 3º níveis quando necessário;
Organizar manuais técnicos de equipamentos, periféricos de softwares, fomentando sua
disponibilidade e aplicação;
Registrar no sistema patrimonial do Poder Judiciário todo material permanente de TIC, após
recebimento definitivo pelo fiscal ou pela CRAM, submetendo-o à Subsecretaria de Patrimônio para
que proceda ao tombamento dos bens;
Proceder a distribuição interna dos materiais de TIC em estoque ou o registro da movimentação entre
unidades, entregando-os em quantidades apropriadas, zelando pela otimização e fazendo os registros

SICOJURR - 00056220

pQYYiu20ChF3hYsT+KmbUCWtb8E=

66. SUBSECRETÁRIO DE CENTRAL DE SERVIÇOS

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

correspondentes;
Gerenciar os depósitos de armazenagem dos bens de TIC, mantendo controle das entradas, saídas e
movimentações atualizados;
Implementar controles internos e medidas de segurança para rastreamento do parque de ativos de
TIC;
67. SUBSECRETÁRIO DE APOIO À GESTÃO DE TIC
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Promover a concepção, elaboração e revisões participativas do Planejamento Estratégico de TI e
Plano Diretor para alcance dos objetivos institucionais;
Fomentar a observância dos instrumentos de planejamento interagindo com a Secretaria de Gestão
Estratégica e auxiliando as unidades da Secretaria de Tecnologia da Informação na priorização de suas
demandas;
Coordenar a elaboração do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação e acompanhar sua execução, inclusive seus prazos e objetos de modo a assegurar sua
total execução;
Avaliar a capacidade e o desempenho das soluções e serviços de TIC em relação aos objetivos de
negócio, estabelecendo linha base com a qual os requisitos futuros possam ser comparados;
Buscar o aprimoramento constante na adoção de boas práticas de governança corporativa de TI
através da Secretaria;
Fomentar a atuação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no
âmbito do Tribunal de Justiça de Roraima, submetendo a ele as demandas que dependam de sua
deliberação e fomentando internamente o cumprimento das diretrizes e decisões;
Apoiar o Núcleo de Controle Interno nas ações coordenadas de auditoria na área de tecnologia da
informação;
Interagir ativamente com as áreas de negócio do Poder Judiciário no conjunto dos programas de
investimentos de TIC necessários para atingir os objetivos estratégicos específicos de negócio, através
de identificação, definição, avaliação, priorização, seleção, início, gerenciamento e controle de
programas;
Gerenciar o risco global e as interdependências entre os projetos, acompanhando a efetivação de
todos, em especial dos estratégicos, executados pelas diversas unidades da STI;
Assessorar demais áreas da Secretaria na elaboração de seus planos de projetos;
Promover capacitação dos gestores nas metodologias de Governança de TIC.

Buscar continuamente a evolução e melhoria dos sistemas de informação sob sua responsabilidade de
modo que esses viabilizem a eficiente prestação jurisdicional;
Planejar as ações de implantação e manutenção de sistemas informatizados da área judiciária do
Poder Judiciário Estadual;
Gerir os sistemas implantados na área judiciária de modo a manter a correção, prevenção e evolução
desses sistemas;
Realizar estudos de viabilidade das demandas de sistema de informação judiciais em todo o Poder
Judiciário;
Buscar soluções em outras instituições e no mercado, a fim de identificar a sua aplicabilidade no
Poder Judiciário em prol do aprimoramento dos serviços;
Auxiliar no levantamento e análise das necessidades dos usuários dos sistemas judiciais eletrônico em
todos os graus de jurisdição;
Interagir e monitorar os contratos de terceirização de desenvolvimento de software em sua área de
competência, zelando pela boa prestação do serviço, inclusive quanto aos prazos e adequação às
necessidades do Poder Judiciário;
Zelar pela adoção e manutenção dos padrões definidos para os sistemas voltados às atividades
judiciais;
Identificar de forma proativa junto aos usuários as necessidades de melhorias no sistema e os pontos
de automação de rotinas em prol da eficiência na prestação jurisdicional;
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68. CHEFE DO SETOR ESPECIALIZADO EM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS JUDICIAIS
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Organizar e interagir continuamente com as comunidades de usuários, buscando aumentar os graus de
usabilidade e produtividade proporcionadas pelos sistemas;
Prestar consultoria, treinamento e assessoria de 3º nível aos usuários de sistemas judiciais
periodicamente, assegurando sua boa operação por parte dos usuários;
Elaborar e divulgar manuais ou guias de utilização dos sistemas sob sua responsabilidade, ou
instrumento correlato;
Prover suporte técnico em 2º nível e auxílio às equipes da central de serviços, no que se refere à
operação dos sistemas de informação sob sua responsabilidade.
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69. CHEFE DO SETOR ESPECIALIZADO EM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Buscar continuamente a evolução e melhoria dos sistemas de informação sob sua responsabilidade de
modo que esses promovam eficiência dos serviços oferecidos;
Planejar, coordenar e executar as atividades relativas à administração e implantação dos sistemas
administrativos do Poder Judiciário;
Gerir os sistemas implantados de modo a manter a correção, prevenção e evolução desses sistemas;
Buscar continuamente a evolução e melhoria dos sistemas de informação sob sua responsabilidade;
Planejar, coordenar e registrar as atividades relativas à manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas
administrados;
Planejar e executar o levantamento e análise dos fluxos dos sistemas administrativos para
processamento de dados;
Promover a implantação e a manutenção de sistemas informatizados da área administrativa;
Elaborar e divulgar manuais ou guias de utilização dos sistemas sob sua responsabilidade;
Elaborar, manter e controlar a documentação técnica dos sistemas da área administrativa;
Estabelecer rotina para desenvolvimento, manutenção técnica e atualização de conteúdo dos sítios do
Poder Judiciário e na intranet e internet;
Gerenciar a ferramenta de inteligência empresarial, incluindo a criação de novos painéis de bordo e
apoiando a tomada de decisão, alinhado às necessidades dos gestores;
Identificar e atender às necessidades dos usuários referentes à informatização dos seus processos da
área administrativa;
Interagir e monitorar os contratos de terceirização de desenvolvimento de software em sua área de
competência, zelando pela boa prestação do serviço, inclusive quanto aos prazos e adequação às
necessidades do Poder Judiciário;
Organizar e interagir continuamente com as comunidades de usuários, buscando aumentar os graus de
usabilidade e produtividades proporcionadas pelos sistemas de informação sob sua responsabilidade.

Atender incidentes e solicitação de serviços encaminhados pela central de serviços;
Instalar e configurar sistemas judiciais e administrativos nas estações de trabalho dos usuários;
Instalar, configurar e customizar softwares básicos, de produtividade pessoal, sistemas
administrativos ou produtos homologados pela Secretaria de Tecnologia da Informação, nas estações
de trabalho dos usuários;
Prover suporte técnico especializado no local de trabalho dos usuários, visando à identificação e
solução de incidentes e problemas de hardware e software;
Prover suporte técnico de 2º nível e auxílio às equipes da central de serviços, no que se refere à
operação dos sistemas de informação sob sua responsabilidade;
Treinamento dos usuários dos sistemas administrados para a sua correta utilização;
Zelar pela adoção e manutenção dos padrões definidos para os sistemas voltados às atividades
administrativas;
Providenciar reparos de menor complexidade nos bens não cobertos por garantia;
Gerenciar as atividades de suporte a serviços, configuração e instalação de hardware, manutenção e
instalação de sistemas operacionais, softwares do Poder Judiciário e outros softwares de apoio em
estações de trabalho de usuário;
Inspecionar os setores do Poder Judiciário do Estado de Roraima em busca de excessos de material
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70. CHEFE DO SETOR ESPECIALIZADO EM PARQUE COMPUTACIONAL
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permanente solicitados e não utilizados, inservíveis, antieconômicos ou danificados, recolhendo-os
para as providências cabíveis;
Planejar e gerenciar os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, bem como a definição
das necessidades de expansão, atualização e substituição de equipamentos;
Implementar controles de auditabilidade durante a configuração, integração e manutenção de ativos;
Providenciar os reparos nos ativos cobertos por garantia do fabricante gerenciando seu deslocamento
até a devolução ao usuário, acompanhando os contratos respectivos.
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71. CHEFE DO SETOR ESPECIALIZADO EM AQUISIÇÕES E CONTRATOS DE TIC
Coordenar todas as etapas do processo de aquisições e contratações pertinentes à soluções de TIC,
dando subsídio técnico à equipe de contratação por meio de estudos, pesquisas, análises, projetos e
pareceres assegurando o alinhamento estratégico;
Elaborar a documentação inicial necessária para aquisições e contratações;
Realizar projeções e tendências das despesas contratuais a fim de subsidiar as ações de planejamento,
principalmente no que tange às propostas orçamentárias anuais;
Auxiliar a Subsecretaria de Compras e os pregoeiros durante o processo de contratações sempre que
for solicitado;
Solicitar acréscimo ou supressão contratual quando identificar valores abaixo ou acima do previsto;
Supervisionar a distribuição de notas de empenho e registrar o processo de entrega de bens e serviços
de TIC;
Acompanhar vigência, saldo e prazos das Atas de Registro de Preços e dos contratos da área de TIC;
Submeter para deliberação superior eventuais irregularidades cometidas pelos contratados;
Acompanhar os pagamentos das despesas decorrentes de contratos;
Demandar, orientar, esclarecer, auxiliar e dirimir eventuais questões controversas e dúvidas do fiscal
técnico;
Acompanhar e registrar o nível de disponibilidade e qualidade dos serviços contratados;
Realizar a gestão da mudança necessária ao alinhamento nas contratações e aquisições da área de
TIC;
Sugerir e elaborar processos de gerenciamento de níveis de serviço providos pelos fornecedores.
72. CHEFE DO SETOR DE DADOS E APOIO À DECISÃO

73. COORDENADOR DO NÚCLEO CONTROLE INTERNO
Avaliar as políticas adotadas pelo Poder Judiciário visando a assegurar a proteção do patrimônio,
exatidão e fidedignidade dos dados contábeis e a eficiência operacional, como meios para alcançar os
objetivos estratégicos;
Fomentar a observância dos fluxos processuais constantes no portal simplificar, colaborando para o
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Subsidiar o Poder Judiciário com os dados para geração de informações analíticas e gerenciais de sua
base de dados subsidiando a tomada de decisão;
Executar as atividades inerentes à modelagem de dados dos sistemas de informação do Poder
Judiciário alinhadas às necessidades e prioridades institucionais;
Realizar a coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que
oferecem suporte a gestão de negócios da instituição;
Realizar estudos, propor e implementar soluções para simplificar o intercâmbio de informações inter
sistemas, buscando eliminar retrabalho e melhorar a qualidade da informação;
Definir questões de alinhamento de metas, questões de base, custos e riscos envolvidos nas atividades
da instituição para direcionar a busca de informações de valor nos dados transacionais dos
repositórios da instituição;
Planejar e propor estratégias para agregar valor às informações produzidas;
Projetar, implementar e administrar armazéns de dados (datawarehouses);

Diário da Justiça Eletrônico
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aprimoramento da metodologia de modelagem de processos;
Assegurar o cumprimento das metas previstas no Plano Estratégico Institucional (PEI), no Plano
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a execução do Orçamento Anual;
Realizar análise contínua da aderência da gestão administrativa às normas e diretrizes fixadas;
Contribuir continuamente para a promoção da eficiência operacional da entidade;
Coordenar o acompanhamento e a avaliação dos resultados da gestão administrativa, operacional,
contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos humanos do Poder Judiciário quanto à
legalidade, legitimidade, eficácia, efetividade e economicidade;
Supervisionar as auditorias realizadas pela unidade de Controle Interno desde seu planejamento até a
conclusão do relatório;
Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
Orientar os administradores quanto à racionalização da execução da despesa;
Coordenar a atualização permanente dos instrumentos de regulamentação interna, propondo a edição
dos atos normativos correspondentes em compatibilidade com as mudanças e inovações no
ordenamento jurídico;
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74. CHEFE DE ESCRITÓRIO DE AUDITORIA
Monitorar os resultados operacionais na gerência da coisa pública para aferir a conformidade,
legalidade, regularidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade da aplicação dos recursos
do Poder Judiciário por meio da realização de auditorias;
Analisar os resultados alcançados e os procedimentos aplicados na gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, operacional, contábil e finalística, bem como sua coerência aos objetivos e políticas
institucionais;
Elaborar e executar o Plano de Auditoria e a programação individual e específica de cada auditoria,
definindo o escopo de trabalho e os respectivos instrumentos necessários a sua consecução conforme
orientações e manuais aplicáveis;
Coordenar as auditorias realizadas, consistindo no planejamento, execução, comunicação dos
resultados e monitoramento dos trabalhos;
Participar de auditorias, fiscalizações e inspeções administrativas nas unidades submetidas ao controle
administrativo e financeiro do Poder Judiciário;
Verificar as condições de acondicionamento e manuseio dos bens do Poder Judiciário a fim de
resguardar sua integridade;
Analisar as operações realizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima por intermédio de
sistema de administração financeira e orçamentária adotado para verificar a adequação dos registros
contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais;
Analisar e avaliar a evolução das despesas do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, inclusive a
relação entre resultados pretendidos e obtidos e propor medidas corretivas e soluções para otimizar a
aplicação de recursos públicos;
Avaliar as despesas sujeitas ao controle estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para a
conferência do Relatório de Gestão Fiscal;
Organizar os processos de contas anuais a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado em
cumprimento aos dispositivos legais.

Realizar a avaliação permanente dos atos de gestão que ensejem despesas ao Poder Judiciário
buscando verificar sua conformidade com a legislação aplicável e à política institucional;
Realizar controle preventivo e corretivo dos processos de compras, contratação e de pessoal,
manifestando-se em cada ato e promovendo sua regularização junto aos setores competentes ou
atestando sua conformidade;
Monitorar todos os achados e as respectivas recomendações, acompanhando suas aplicação por meio
de relatório anual;
Prestar assessoria técnica aos setores no que se refere às compras e contratações e pessoal;
Verificar o desempenho das rotinas administrativas com base nas normas, métodos e procedimentos
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75. CHEFE DE ESCRITÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO
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vigentes, tendo por escopo a promoção da eficiência operacional;
Propor a elaboração e adequação de normativos internos para que promovam a eficiência operacional,
eficácia e efetividade;
Fomentar a observância das metodologias e procedimentos definidos pelo Poder Judiciário por parte
das unidades;
Auxiliar nas atividades de auditoria desenvolvidas pelo Núcleo de Controle Interno.
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76. COORDENADOR DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Formular e coordenar a política de relação institucional do Poder Judiciário de Roraima assegurando seu
alinhamento aos objetivos estratégicos;
Assessorar a alta gestão na interação com os públicos de interesse do Poder Judiciário primando pela
confiança, legitimidade, verdade, responsabilidade social e transparência;
Gerenciar a disseminação de informações de interesse público sobre suas políticas, objetivos e
ações, de modo a torná-las compreensíveis e transparentes para a sociedade;
Acompanhar a concepção e desenvolvimento de projetos ou ações relativos aos macro processos
finalísticos e de apoio, utilizando a comunicação como ferramenta estratégica para o alcance dos
resultados;
Coordenar a elaboração do Plano de Comunicação Institucional a fim de garantir a harmonia de suas
ações aos projetos estratégico;
Promover o exercício da cidadania por meio da ampla divulgação de informações sobre os serviços,
campanhas e projetos sociais, fomentando a educação do cidadão quanto ao uso consciente da Justiça;
Atuar na consolidação da identidade e imagem institucionais constantes no Planejamento Estratégico;
Realizar diagnósticos quanto à percepção da imagem institucional do público, municiando a alta gestão
sobre ameaças e oportunidades de melhoria na governança do Poder Judiciário;
Fomentar a comunicação interna como estratégia de gestão, cultura e clima organizacionais;
Coordenar e controlar a política e padrões de sinalização do Judiciário;
Intermediar quaisquer demandas por informações, esclarecimentos e entrevistas entre seus
membros e servidores e as diversas mídias;
Contribuir com a execução do Plano de Comunicação da Estratégia de modo a internalizar a cidadania
organizacional, valores, objetivos e metas em servidores e magistrados do Poder Judiciário de Roraima;
Supervisionar a produção e zelar pela qualidade de todo material de promoção e divulgação da imagem e
das políticas institucionais;
Gerenciar o site institucional com informações gerais e relevantes para os públicos de interesse interno e
externos;
Acompanhar o Presidente do Tribunal de Justiça em suas atividades externas;

Elaborar e executar as atividades de comunicação voltadas para os públicos interno e externo do
Poder Judiciário de Roraima;
Relacionar-se com os veículos de comunicação social para divulgação das informações relativas ao
Poder Judiciário;
Coordenar e articular o processo de uniformização da comunicação dos diversos setores;
Fazer cobertura dos eventos e demais atividades que requeiram veiculação no canal de
correspondente;
Divulgar no sítio eletrônico e na intranet as notícias dos acontecimentos relevantes;
Buscar junto às unidades judiciais, de apoio direto e de apoio indireto as realizações importantes para
divulgação aos públicos interno e externo;
Apoiar e orientar as unidades administrativas e judiciais no atendimento à imprensa e comunicação;
Divulgar as campanhas publicitárias institucionais e de interesse do público externo;
Realizar a clipagem de material jornalístico divulgado em jornais impressos e em formato eletrônico,
bem como monitorar os meios de comunicação e mídias sociais em geral;
Executar ações de educação, informação e divulgação de interesse do Poder Judiciário de Roraima;
Produção de material gráfico como: cartazes, banners, camisetas etc.;
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77. CHEFE DE ESCRITÓRIO DE COMUNICAÇÃO
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Apoio à Assessoria de Cerimonial durante realização de solenidades;
Criar canais de comunicação efetivos para disseminação de informações educativas para servidores,
magistrados, colaboradores terceirizados e estagiários;
Manter arquivo atualizado de matérias de interesse do Poder Judiciário de Roraima;
Acompanhar publicações oficiais, impressas e eletrônicas, confeccionadas pelos órgãos do Poder
Judiciário prezando por sua imagem;
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78. DIRETOR DA ESCOLA
Gerir a Escola do Poder Judiciário fomentando a coesão da política de qualificação em direção ao
desenvolvimento institucional;
Consubstanciar a educação corporativa provinda do Plano de Desenvolvimento Individual da gestão
por competências;
Definir as diretrizes acadêmicas e administrativas da Escola e supervisionar sua execução;
Presidir o Conselho Consultivo;
Aprovar o plano anual de atividades da Escola do Poder Judiciário de Roraima – EJURR;
Praticar todos os atos administrativos e educacionais necessários à consecução dos objetivos da
Escola;
Indicar para nomeação da Presidência os servidores que ocuparão os cargos e funções da Escola;
Definir os cursos prioritários para magistrados e servidores com base no mapeamento das
competências;
Decidir sobre a conveniência ou não de contratação de cursos;
Outras atribuições definidas em Regimento Interno;

Coordenar e acompanhar o planejamento e a execução das atividades de formação e aperfeiçoamento
de magistrados e servidores;
Analisar as avaliações das ações de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores;
Elaborar o Planejamento e o Calendário Anual de Cursos de acordo com as necessidades de formação
e aperfeiçoamento oriundos da gestão por competências;
Encaminhar e acompanhar os projetos de credenciamento dos cursos junto à Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM;
Alimentar os sistemas da ENFAM no que diz respeito aos cursos credenciados por esta e realizados
pela EJURR e, ainda, quanto aos dados dos participantes;
Assessorar o Diretor da Escola do Poder Judiciário nas manifestações pedagógicas quanto às
contratações de cursos não previstos no Plano Anual de Capacitação;
Propor política de formação e aperfeiçoamento dos magistrados e servidores, como parte integrante
da política interna de formação e aperfeiçoamento de pessoas do Poder Judiciário do Estado de
Roraima;
Supervisionar a elaboração de conteúdo programático dos cursos para servidores;
Planejar os cursos prioritários para magistrados e servidores a serem realizados, com base no
mapeamento das competências necessárias ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e
atitudes necessárias ao desempenho das funções dos magistrados e servidores;
Coordenar a elaboração do relatório anual de atividades da Escola do Poder Judiciário de Roraima;
Incentivar os membros e servidores a produzirem trabalhos para publicação em revistas, periódicos
e/ou livros, com temas relacionados à área jurídica e administrativa;
Assessorar o Diretor da EJURR na direção dos serviços pedagógicos e administrativos, de acordo
com os atos normativos vigentes;
Realizar a logística e preparação do ambiente para os cursos presenciais.
80. CHEFE DO SETOR DE REGISTRO E INFORMAÇÃO
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79. CHEFE DO SETOR FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
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Promover a organização da vida funcional do pessoal em atividade na Escola, inclusive nos sistemas
da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, e cadastramento dos
professores;
Realizar a atualização do cadastro de instrutores internos da Escola;
Apresentar proposta de sistematização dos procedimentos administrativos da Escola do Poder
Judiciário do Estado de Roraima - EJURR, visando o desenvolvimento institucional;
Propor, formular e colaborar na construção de normas, métodos e procedimentos para direcionar o
planejamento, execução e controle das atividades da Escola do Judiciário;
Propor sempre que necessário,a atualização da legislação e da normatização da Escola do Judiciário,
orientando a Diretoria e os setores em assuntos relacionados à aplicação da legislação educacional em
vigor, zelando pelo cumprimento desta;
Manter a organização da documentação necessária para credenciamento da EJURR nos órgãos
competentes, para oferta de cursos de aperfeiçoamento e/ou pós-graduação na modalidade presencial
ou à distância;
Manter a organização e atualização do arquivo de documentos dos alunos, diários de classe, projeto
dos cursos, calendários, editais, resoluções, atas, horários de aula, modelos de documentações
utilizadas, Regimento Interno, documentos pertinentes à vida acadêmica de cada magistrado e
servidor;
Manter a organização e atualização da escrituração escolar, do arquivo, legislação e normas
educacionais, diretrizes e outros estatutos legais de interesse da instituição escolar;
Realizar a emissão de documentos, tais como certidões e declarações, referentes aos cursos,
instrutores e alunos;
Realizar a Expedição e registro de certificados;
Coordenar o processo de matrícula dos alunos nos cursos, assim como da documentação necessária;
Instruir Procedimentos Administrativos com a documentação de sua competência.
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81. CHEFE DO SETOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

82. DIRETOR DE GESTÃO DO 1º GRAU
Gerir o processo de negócio de primeiro grau em conformidade com as diretrizes estratégicas
institucionais;
Fomentar a participação de magistrados e servidores na governança do Poder Judiciário, favorecendo
a descentralização administrativa, a democratização interna e o comprometimento com os resultados
institucionais;
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Implantar e explorar as interfaces entre a comunicação, as tecnologias da informática e a educação;
Desenvolver, implantar e manter projetos de informatização e recursos computacionais de suporte
pedagógico;
Coordenar o uso de tecnologias no processo educacional;
Criar e manter pesquisas, laboratórios e bibliotecas correspondentes a área das tecnologias aplicadas à
educação semipresencial e a distância;
Administrar a oferta de cursos de formação inicial e continuada na modalidade a distância;
Acompanhar e administrar as ações de formação e aperfeiçoamento na modalidade de Educação a
Distância e semipresencial;
Ordenar e atualizar o acervo digital do portal da Escola do Poder Judiciário de Roraima - EJURR;
Propor o formato e a mídia a serem utilizados nos cursos de EaD promovidos pela EJURR;
Supervisionar e definir, em conjunto com os demais setores da EJURR, do emprego do desenho
instrucional em cursos na modalidade semipresencial e a distância;
Manter atualizado o arquivo digital de todas as atividades de EaD e semipresenciais realizadas pela
EJURR;
Coordenar e executar o atendimento técnico na área de tecnologia educacional em apoio às atividades
desenvolvidas pela EJURR.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

Auxiliar as unidades judiciais de primeiro grau fomentando a organização e sistematização de suas
atividades;
Realizar benchmarking, identificando e captando práticas de sucesso, padronizando e uniformizando
a área judicial;
Monitorar os resultados das unidades com foco em desvios positivos e negativos de desempenho;
Munir a gestão com as informações oriundas dos resultados da área de negócio de primeiro grau para
as devidas providências e tomada de decisão;
Promover estudos e pesquisas sobre o funcionamento da primeira instância e temas conexos, a fim de
auxiliar o diagnóstico e a tomada de decisões administrativas que lhe são afetas;
Atuar na orientação das unidades quanto ao planejamento e prioridades alinhadas aos objetivos
institucionais;
Promover a interação entre as unidades de modo a disseminar as boas práticas nas atividades
judiciais;
Solicitar tecnologias ou outros recursos que sejam necessários ao aprimoramento dos resultados,
demandando as providências junto as áreas administrativas responsáveis;
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Conduzir as unidades judiciais de primeiro grau ao alcance das metas instruindo-lhes quanto
ao escopo de cada meta e suas respectivas classes, assuntos e movimentações processuais;
Participar do planejamento e implantação de sistemas judiciais ou quaisquer outras intervenções que
impactem nas atividades das unidades de primeiro grau;
Promover as ações de mapeamento, análise, melhoria e validação dos processos de trabalho das
unidades judiciais e de apoio direto à atividade judicante;
Coordenar e fomentar a atuação dos coordenadores do processo de trabalho com suporte técnico e
instruindo sobre a metodologia de gestão por processos;
Coordenar as correições em todas as suas modalidades nas unidades do foro com foco na inovação e
melhoria contínua;

Demandar a automatização das rotinas por meio de novos sistemas ou a melhoria nos já
utilizados
Calcular o dimensionamento da força de trabalho das unidades de primeiro grau com base no
mapeamento de processos e nas normas aplicáveis;
Fomentar como estratégia o desenvolvimento de instrutoria interna, aproveitando os
potenciais e talentos;
Auxiliar a Escola do Poder Judiciário a qualificação e reciclagem de servidores e
magistrados nos temas em que identificar carência, inclusive nos sistemas utilizados de
modo a potencializar a eficiência e qualidade da unidade.

Coordenar os trabalhos das sindicâncias, incidentes e processos administrativos disciplinares,
instaurados por determinação do Corregedor-Geral de Justiça, quanto à regularidade no serviço e
infrações praticadas por servidores efetivos ou comissionados no exercício de suas funções ou em
razão de seus cargos;
Presidir os trabalhos da Comissão Processante, suas audiências, perícias, diligências e outros
procedimentos inerentes;
Cuidar do material de prova e encaminhar, mediante requisição de autoridade competente, os
instrumentos e objetos de provas para a devida perícia ou demais finalidades;
Determinar a juntada das provas consideradas relevantes para o processo, bem como solicitar, quando
necessário, a designação de técnicos ou peritos para esclarecimento de fatos relativos ao processo;
Convocar pessoas envolvidas nas sindicâncias e nos processos administrativos disciplinares;
Elaborar relatório final das sindicâncias e processos disciplinares encaminhando-o à autoridade
instauradora.

SICOJURR - 00056220

pQYYiu20ChF3hYsT+KmbUCWtb8E=

83. PRESIDENTE DE COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

84. CHEFE DO SETOR DE ANÁLISE DE DADOS
Dotar a Corregedoria-Geral de Justiça dos dados estatísticos necessários ao desempenho de sua
missão institucional;
Monitorar os indicadores das unidades judiciais de primeiro grau a fim de subsidiar a gestão;
Acompanhar e analisar evolutivamente os resultados de litigiosidade e tempo do processo, auxiliando
nos diagnósticos que subsidiarão a definição das estratégias da Corregedoria e as ações da Diretoria
de Gestão do 1º Grau;
Realizar projeções de tendências de crescimento de demanda e seus impactos internos e externos.
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85. CHEFE DA OUVIDORIA
Aproximar o Poder Judiciário do cidadão sendo interlocutor na busca da melhoria dos serviços em
todo estado;
Coordenar o atendimento no setor, zelando pela cortesia, objetividade e rápida resolução da demanda,
observando a linguagem apropriada para cada público;
Acompanhar as manifestações, pedidos de providência e reclamações recebidas, promovendo sua
resolução e cientificando o demandante quanto às providências adotadas;
Submeter as denúncias de possíveis irregularidades para a Corregedoria-Geral de Justiça, para
apuração e demais providências;
Elaborar relatórios estatísticos dos atendimento a fim de possibilitar diagnósticos organizacionais para
implementação de melhorias;
Realizar campanhas educativas e de esclarecimento à população e aos órgãos parceiros.
86. CHEFE DO SETOR DE GESTÃO EXTRAJUDICIAL
Acompanhar e fiscalizar a atuação das serventias extrajudiciais buscando assegurar a excelência dos
serviços prestados à sociedade;
Fiscalizar o cumprimento da legislação aplicável às serventias extrajudiciais;
Planejar e coordenar a realização das correições, comunicar seus resultados e monitorar as ações
corretivas;
Coordenar o sistema de arrecadação, selos, fundo de compensação de atos gratuitos e fundo de
complementação de receita;
Atuar na regulamentação das atividades extrajudiciais no âmbito do Poder Judiciário;
Participar do planejamento e implantação de sistemas relacionados às atividades extrajudiciais;
Identificar e padronizar procedimentos que atendam às melhores práticas na gestão extrajudicial.

Coordenar a recepção e atendimentos na Central dos Juizados realizando a triagem da demanda para
verificação da competência;
Promover a elaboração das petições iniciais a partir das reclamações verbais, zelando pelo correto
registro nos sistemas;
Assegurar a disseminação e formalização dos compromissos no autor de modo a resguardar a célere
tramitação do processo;
Promover a distribuição das demandas entre os Juizados Cíveis da Comarca de Boa Vista.
88. CHEFE DO SETOR DE CONCILIAÇÃO
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87. CHEFE DO SETOR DE ATENDIMENTO, ATERMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Diário da Justiça Eletrônico
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Gerenciar as pautas para as audiências de conciliação, instrução e julgamento, observando a natureza
da demanda e os litigantes;
Coordenar o agendamento, realizando os atos inerentes e necessários às audiências;
Monitorar o andamento dos mandados referentes às audiências tomando as medidas cabíveis para
assegurar sua celeridade;
Proceder o encaminhamento devido, de acordo com os resultados das audiências.

062/207
Tribunal Pleno - Tribunal Pleno

Boa Vista, 28 de março de 2017

89. CHEFE DO SETOR DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E EXECUÇÃO
Realizar os atos necessários ao cumprimento das ordens judiciais;
Realizar as movimentações processuais ordinária e recursal;
Realizar os cálculos de atualização de menor complexidade;
Expedir mandados de penhora;
Realizar a baixa e arquivamento processual.
90. ASSESSOR MILITAR
Coordenar o sistema de segurança do Poder Judiciário;
Estabelecer relações do Presidente do Tribunal de Justiça com as autoridades militares e policiais,
Forças Armadas, Superintendência da Polícia Federal e órgãos vinculados ao Gabinete Militar;
Auxiliar com o Centro de Segurança Institucional - CESI, na implementação de ações estratégicas de
segurança dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário;
Planejar, organizar e implementar o esquema de segurança física das instalações do Tribunal de
Justiça e demais órgãos subordinados;
Assessorar o Presidente do Tribunal em todos os assuntos de natureza militar e policial;
Incumbir-se da representação militar do Presidente do Tribunal de Justiça;
Desempenhar as atribuições decorrentes da delegação superior, inclusive oriundas do Centro de
Segurança Institucional - CESI;
Auxiliar na coordenação e execução dos programas de instrução, qualificação e treinamento dos
policiais militares integrantes de seu contingente;
Propor e acompanhar medidas de prevenção e combate a incêndio nos prédios do Poder Judiciário;
Receber e encaminhar ao Presidente do Tribunal de Justiça toda documentação oriunda da Polícia
Militar;
Fiscalizar e acompanhar a execução de contratos relacionados a segurança, tanto de equipamentos
quanto de segurança privada.
91. ASSESSOR MILITAR ADJUNTO

92. CHEFE DA BIBLIOTECA
Disponibilizar por meio de repositório institucional a produção intelectual interna do Tribunal (físico
e digital) para estimular a geração de novos conhecimentos;
Diagnosticar as necessidades informacionais dos usuários e captar os usuários potenciais;
Gerenciar o conteúdo digital da Biblioteca Virtual e coordenar a disponibilização de acesso ao acervo;
Disponibilizar e gerenciar ambiente para acesso às tecnologias de pesquisa à sociedade em geral;
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Auxiliar o Assessor Militar no que se refere à coordenação das atividades de segurança física e
pessoal;
Executar todos os trabalhos inerentes a administração da Assessoria Militar, bem como os trabalhos
ao Núcleo de Segurança Ostensiva(NSO) e Velada(NSV);
Fiscalização dos contratos relacionados a segurança institucional;
Substituir o Assessor Militar em suas ausências ou impedimentos.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

Promover treinamento aos usuários dos sistemas utilizados pela Biblioteca;
Elaborar normas para utilização dos seus acervos supervisionando as atividades relativas ao
empréstimo do acervo físico;
Salvaguardar e disponibilizar o acervo dos diários oficiais do Estado e do Diário da Justiça
Eletrônico;
Promover a divulgação de serviços e produtos da Biblioteca;
Promover eventos culturais na Biblioteca como lançamento de livros de Magistrados e servidores;
Salvaguardar as informações geradas e publicadas no âmbito do Tribunal.
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93. PRESIDENTE DE COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL
Consolidar a política de gestão documental do Poder Judiciário, visando salvaguardar seu acervo;
Promover a racionalização e agilidade no ciclo documental, implementando ações que possam
contribuir para a eficácia das atividades;
Desenvolver instrumentos arquivísticos de gestão documental bem como sua revisão, atualização e
adaptação;
Zelar pelo cumprimento da Política de Gestão Documental e pelos dispositivos constitucionais e
legais que norteiam as políticas arquivísticas públicas brasileiras;
Orientar e promover a identificação, avaliação, destinação e prazos de guarda de documentos;
Coordenação dos trabalhos de pesquisa cientifica ou técnica dos documentos do Poder Judiciário,
sugerindo as providências cabíveis quanto à conservação desses;
Elaboração de pareceres e trabalhos de maior complexidade sobre assuntos arquivísticos;
Coordenar os trabalhos para classificação dos documentos destinados à guarda permanente e os
destituídos de valor, providenciando sua eliminação;
Validar as diretrizes para elaboração de Listagem de Eliminação de documentos e Termo de
Eliminação de documentos das Unidades do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima;
Realizar estudos técnicos sobre a situação dos acervos arquivísticos do Judiciário e sobre a estrutura
organizacional existente;
Fomentar a racionalização da atividade arquivística, orientando tecnicamente as unidades que atuam
na área;
Fomentar a integração, padronização e modernização dos serviços de arquivo interna e externamente.

Gerir o arquivo geral do Poder Judiciário, buscando assegurar a integridade de seu acervo;
Manter rígido sistema de organização e controle dos processos, possibilitando sua ágil coordenação;
Executar o arquivamento e desarquivamento de feitos, de acordo com a demanda, procedendo os
registros respectivos;
Interagir com a Comissão de Avaliação e Gestão Documental com vistas a colaborar com a aplicação
da política de gestão documental do Poder Judiciário;
Auxiliar os trabalhos relativos à classificação de documentos bem como outras ações que envolvam o
acervo arquivístico, como digitalização e destruição;
Promover a conservação, higienização e desinfecção dos documentos arquivados, bem como a
restauração de feitos danificados;

95. CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO
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94. CHEFE DO ARQUIVO GERAL

Diário da Justiça Eletrônico
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Coordenar a entrada e saída de documentos administrativos do Poder Judiciário, zelando pela
eficiência em seu encaminhamento, controle e organização;
Coordenar a distribuição dos documentos aos setores competentes, observando o normativo vigente
no que se refere ao meio físico ou digital;
Realizar a postagem de correspondências oriundas das demais unidades e a distribuição interna dos
documentos recebidos;
Manter o controle de todo o trâmite documental, registrando os recebimentos, envios e comprovantes
de entrega, quando for o caso.
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96. CHEFE DO ESCRITÓRIO DE CERIMONIAL
Coordenar o cerimonial dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário desde sua concepção,
planejamento, organização e realização;
Acompanhar o Presidente ou os membros do Tribunal, quando designado, em solenidades,
comemorações e recepções;
Assessorar a Presidência na recepção de autoridades nacionais ou estrangeiras em visita de caráter
oficial ao Poder Judiciário de Roraima;
Organizar e coordenar as solenidades e visitas protocolares, observando as normas de cerimonial por
parte do Tribunal de Justiça;
Realizar o planejamento e concepção de cada evento, incluindo definição de local, horário, público,
tipo de convite, programação visual e roteiro apropriados;
Dispor dos itens de apoio administrativo, operacional, logístico, de pessoal e externos necessários aos
eventos;
Analisar as variáveis que podem ocorrer em uma cerimônia, planejando estratégias para preveni-las;
Enviar correspondência alusiva a aniversários e outras datas comemorativas aos servidores,
autoridades e entidades relacionadas ao Poder Judiciário do Estado de Roraima;
Zelar pela correta execução dos contratos administrativos pertinentes a sua pasta;
Organizar e manter atualizado o cadastro de autoridades dos três poderes, no âmbito federal, estadual
e municipal, bem como outras informações pertinentes;
Auxiliar em sua área de atuação nos demais eventos realizados pelas unidades do Poder Judiciário,
quando solicitado;
Assessorar as unidades na organização de festividades internas do Tribunal de Justiça, visando o
congraçamento dos servidores, bem como sua participação em eventos externos;
Preparar e expedir convites para cerimoniais e festividades promovidas pelo Tribunal de Justiça;
Solicitar material de consumo e permanente necessários às atividades, controlando sua movimentação
por meio dos respectivos registros;
Zelar pela guarda e conservação de todo material da unidade, evitando a formação de pequenos
estoques, recolhendo e devolvendo bens de consumo e permanentes que não estiverem sendo
utilizados.

Gerenciar os procedimentos de precatórios do Poder Judiciário zelando por sua regularidade;
Acompanhar a política interna de gestão de precatórios propondo a edição de atos normativos que
disciplinem seu processamento e cumprimento;
Coordenar o recebimento, registro e fazer a triagem dos ofícios requisitórios para fins de análise da
conformidade das peças para formação de precatório;
Manter registro sistematizado para controle e planejamento, inclusive para subsidiar a Proposta
Orçamentária Anual;
Realizar a conferência, revisão e a elaboração da atualização dos cálculos e os demais procedimento
necessários ao pagamento dos precatórios;
Monitorar os precatório pendentes, interagindo com as áreas competentes para instrução com dados e
informações que proporcionem agilidade na tramitação;
Assessorar a Presidência na observância dos prazos para quitação dos precatórios;
Subsidiar a Presidência nos procedimentos que visem à conciliação em precatórios;
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97. COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS

Diário da Justiça Eletrônico
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Controlar as conciliação efetivadas para a realização da baixa dos precatórios nos registros do Poder
Judiciário;
Comunicar aos órgãos devedores a inclusão dos precatórios em orçamento bem como aos juízes a
inclusão, pagamento e arquivamento dos precatórios;
controlar o ingresso de valores destinados à quitação dos precatórios inseridos no Regime Geral,
observando na destinação dos valores, o cumprimento da ordem cronológica;
controlar o ingresso de valores destinados à quitação dos precatórios inseridos no Regime Especial de
Pagamentos, conforme Art. 97 ADCT;
Dar cumprimento às decisões proferidas pelo Desembargador Presidente no tocante aos Precatórios;
Auxiliar o Comitê Gestor de Precatórios na elucidação das questões de sua competência;
Gerenciar prioridades por doença e idade aos credores beneficiados, atualizando-as mensalmente;
Prestar informações às partes e seus representantes sobre o andamento dos precatórios.
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98. COORDENADOR DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES
Gerenciar a análise dos processos acerca da admissibilidade recursal e atos atinentes ao seu regular
andamento;
Coordenar o monitoramento de paradigmas e temas afetos à sistemática repetitiva e recursal em geral;
Acompanhar os processos submetidos à técnica dos casos repetitivos e da assunção de competência
em todas as suas fases;
Monitorar os recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, a
fim de identificar controvérsias e subsidiar a seleção, pelo órgão competente, de um ou mais recursos
representativos da controvérsia;
Manter e disponibilizar dados atualizados sobre os recursos sobrestados no Tribunal, identificando o
acervo a partir do tema e do recurso paradigma conforme a classificação realizada pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça;
Auxiliar os órgãos julgadores na gestão do acervo sobrestado;
Informar a publicação dos acórdãos dos recursos paradigmas e assegurar o encaminhamento dos
processos sobrestados ao órgão julgador competente, para as providências previstas no Código de
Processo Civil;
Receber e compilar os dados referentes aos recursos sobrestados nas Turmas e Colégios Recursais e
nos Juízos de Execução Fiscal;
Gerenciar o acervo de recursos sobrestados no Tribunal, bem como daqueles sobrestados nas Turmas
e Colégios Recursais e nos Juízos de Execução Fiscal;

Coordenar os serviços gerais necessários ao seu bom funcionamento do Fórum, buscando a salubridade
dos prédios e o funcionamento dos serviços operacionais;
Promover a conservação das instalações de modo que sejam propícias à realização das atividades;
Supervisionar as instalações físicas, elétricas, hidráulicas, telefônicas e lógicas do Fórum, promovendo
sua adequação junto aos setores competentes quando necessário;
Coordenar as atividades das empresas terceirizadas que atuam no Fórum, zelando pela correta execução
dos serviços de forma eficaz e otimizada;
Executar mudanças e remanejamento de mobiliários e equipamentos quando solicitado;
Fomentar medidas de economia no consumo junto a servidores e magistrados, instituindo políticas,
campanhas e programas em conjunto com a Diretoria do Fórum;
Acompanhar os serviços que sejam realizados nas dependências do fórum, inclusive em dias não úteis.
100.

CHEFE DO SETOR DE PRIMEIRO ATENDIMENTO

Coordenar a entrada dos Fóruns, recepcionando o público com presteza e eficiência;
Realizar o registro e autorizar o comparecimento às demais unidades do fórum, quando não for possível
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99. GESTOR DE FÓRUM

Diário da Justiça Eletrônico
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a resolução da demanda na própria recepção;
Prestar esclarecimentos aos jurisdicionados e público em geral, orientando quanto aos procedimentos a
serem tomados e informando sobre os serviços oferecidos pelo Poder Judiciário, quando for o caso.
101.

CHEFE DA CONTADORIA JUDICIAL
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Prestar suporte às unidades judiciais na realização de cálculos matemáticos, visando a conformidade e
celeridade do processo;
Zelar pela observância dos prazo concedidos e pelo atendimento integral das demandas submetidas ao
setor;
Coordenar as atividades de aplicação e conferência dos fatores de correção fixados pelo Poder
Judiciário;
Realizar cálculos e atualizações de custas e sentenças, quando revestidas de maior complexidade e não
forem realizadas pelo sistema judicial;
Coordenar a elaboração de pareceres e laudos contábeis, auxiliando a instrução processual;
Prestar suporte quando houver questionamento, dúvidas ou impugnações de cálculos e valores
constantes nos processos.
102.

CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO DE 1º GRAU

Coordenar a entrada e saída de documentos nos Fóruns, zelando pela eficiência em seu
encaminhamento, controle e organização;
Realizar a distribuição dos documentos aos setores correspondentes, observando o normativo vigente
no que se refere ao meio físico ou digital;
Realizar a postagem de correspondências oriundas das demais unidades alocados no Fórum e a
distribuição interna dos documentos recebidos;
Manter o controle de todo o trâmite documental, registrando os recebimentos, envios e comprovantes
de entrega, quando for o caso.
103.

CHEFE DA CENTRAL DE MANDADOS

Gerenciar as atividades da Central primando pela excelência e contribuindo para a missão e visão
institucionais;
Coordenar a equipe, definir os papéis e gerenciar sua atuação promovendo a integração e sinergia
dentro da unidade;
Coordenar a distribuição dos mandados aos Oficiais de Justiça, definir suas zonas e sub-zonas de
trabalho de modo a otimizar o serviço;
Primar pela regularidade na entrega dos mandados, observando o atendimento das determinações
judiciais neles contidas, o cumprimento dos prazos e as certificações correspondentes;
Acompanhar e monitorar os indicadores de desempenho de cada Oficial de Justiça e da unidade,
realizando as adequações orientado pelas diretrizes institucionais vigentes.
ASSESSOR JURÍDICO

Prestar todo suporte jurídico às unidades de apoio indireto, viabilizando soluções em consonância
com os objetivos institucionais;
Direcionar o Poder Judiciário na solução de suas demandas com foco nos resultados, assegurando
a legalidade em todas as suas etapas;
Realizar pesquisas de jurisprudência, doutrina e legislação para subsidiar juridicamente a unidade
de lotação;
Elaborar Projetos de Lei, regulamentos e outros atos da Administração de interesse do Poder
Judiciário e acompanhar sua tramitação;
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Prestar suporte jurídico nos processos em que o Poder Judiciário figurar como parte ou for
intimado para prestar esclarecimentos ou informações;
Elaborar pareceres jurídicos em matérias para as quais for designado, indicando as providências
cabíveis;
Auxiliar a Subsecretaria de Compras durante o processo de contratações sempre que for
demandado, dando o suporte jurídico principalmente na fase de planejamento da contratação;
Emitir parecer jurídico nas matéria em que haja previsão legal, especialmente nas contratações e
aquisições, alteração e execução contratual;
Minutar despachos e decisões nos processos para apreciação do Secretário Geral;
Acompanhar as metas aplicáveis à unidade definindo objetivos específicos internos em conjunto
com a equipe para assegurar seu alcance;
Contribuir com a metodologia de gestão por processos, participando do aperfeiçoamento dos
fluxos no portal simplificar propondo inovações aos procedimentos de trabalho com o objetivo de
conferir celeridade aos trâmites processuais.
DIRETOR DE SECRETARIA

Gerenciar as atividades da Secretaria de lotação primando pela excelência e contribuindo para a
missão e visão institucionais;
Liderar a equipe da unidade, definir os papéis e gerenciar sua atuação promovendo a integração e
sinergia dentro da unidade;
Coordenar e supervisionar as atividades cartorárias, dando andamento aos processos e zelando
pelo cumprimento trâmites e prazos processuais;
Contribuir com a metodologia de gestão por processos juntamente com sua equipe, participando
do aperfeiçoamento dos fluxos judiciais no portal simplificar;
Fomentar a uniformização de procedimentos junto às unidades de mesma competência e, quando
aplicável, às Secretarias das Câmaras Reunidas e Turma Recursal, buscando sempre métodos que
proporcionem celeridade e qualidade;
Implantar novas práticas e solicitar adequação de tecnologias aplicáveis à área, com vistas ao
aprimoramento dos resultados almejados, interagindo com as áreas administrativas responsáveis
em prol da evolução do Poder Judiciário;
Contribuir na elaboração, análise e aperfeiçoamento do Plano Estratégico do Tribunal;
Planejar com sua equipe os objetivos da Secretaria, alinhado às metas nacionais e institucionais,
interagindo com o gabinete para promoção da sinergia da unidade como um todo;
Acompanhar e monitorar os indicadores de desempenho da unidade realizando as adequações
orientado pelas diretrizes institucionais vigentes;
Garantir a correta alimentação dos sistemas utilizados na Secretaria de modo a resguardar a
correção dos dados e relatórios gerenciais;
Zelar pela conformidade e agilidade nas atividades processuais desde a sua distribuição até seu
arquivamento, objetivando a redução contínua do acervo;
Contribuir com a metodologia de gestão por processos, participando do aperfeiçoamento dos
fluxos no portal simplificar propondo inovações aos procedimentos de trabalho com o objetivo de
conferir celeridade aos trâmites processuais;
Realizar a verificação da conformidade dos autos e para distribuição às unidades judiciais de
forma igualitária dentro de cada competência, quando lotado em unidade distribuidora ou vara
única;
Assistir às partes, advogados, autoridades e entidades públicas quanto à tramitação dos feitos na
unidade;
Coordenar o serviço de atendimento na secretaria, zelando pela cortesia, objetividade e rápida
resolução das demandas;
Contribuir no desenvolvimento de projetos e planos de ação que porventura estejam relacionados
à atividade da secretaria;
Interagir com a Corregedoria Geral de Justiça apresentando sugestões para o aperfeiçoamento de
normas, sistemas e metodologias ou pedindo orientação sobre questões controversas ou dúvidas;
Controlar os custos operacionais das atividades realizadas pela Secretaria, zelando pela otimização
dos recursos;
Solicitar material de consumo necessário às atividades em quantidade suficiente, evitando a
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formação de pequenos estoques, recolhendo e devolvendo bens de consumo excedentes.
CHEFE DE GABINETE DE JUIZ

Gerenciar e operacionalizar toda atividade administrativa do Gabinete;
Auxiliar o Juiz da unidade na organização de seus compromissos, controlando sua agenda, horários,
subsidiando-o com informações necessárias, facilitando o cumprimento de suas atribuições;
Recepcionar e atender os servidores, magistrados, partes, advogados e público em geral que
comparecerem ao gabinete;
Coordenar e controlar a movimentação processual, dando o andamento correspondente nos sistemas
judiciais e administrativos;
Analisar preliminarmente as demandas remetidas ao Gabinete, observar os prazos, dar o
encaminhamento correspondente ou minutar despachos nos procedimentos judiciais e administrativos;
Acompanhar a estatística da unidade, sua performance no alcance das metas nacionais e institucionais,
interagindo com a Secretaria para promoção da sinergia da unidade como um todo;
Manter organizados e atualizados os arquivos do gabinete;
Coordenar e acompanhar as publicações no Diário da Justiça Eletrônico;
Fomentar a racionalização nas atividades do gabinete com vistas à diminuição dos custos operacionais;
Solicitar material de consumo e permanente necessários às atividades, controlando sua movimentação
por meio dos respectivos registros;
Zelar pela guarda e conservação de todo material da unidade, evitando a formação de pequenos
estoques, recolhendo e devolvendo bens de consumo e permanentes que não estiverem sendo
utilizados;
Participar das atividades referentes aos inventários realizados na unidade, sempre que solicitado;
Solicitar ao setor competente eventuais reparos de infraestrutura;
Coordenar as atividades dos estagiários lotados no gabinete;
Desempenhar as atribuições decorrentes de delegação superior.
107.

CHEFE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

Contribuir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, coordenando os serviços de
assistência e proteção à criança e ao adolescentes;
Gerir a Divisão de Proteção, buscando assegurar a eficiência no atendimento das demandas para
cumprimento dos objetivos estratégicos;
Organizar a atuação dos agentes de proteção, tanto efetivos quanto voluntários, garantindo a constância
e efetividade na prestação de serviços nos postos de atuação;
Zelar pela eficiência no andamento dos feitos no que tange ao cumprimento de mandados, diligências e
ordens do Juiz da Vara Especializada;
Garantir a efetiva execução do plano de ação da Divisão de Proteção;
Coordenar a fiscalização de estabelecimentos comerciais que tenham como público-alvo crianças e
adolescentes;
Promover ações voltadas para a conscientização da sociedade quanto à importância da garantia dos
direitos e deveres das crianças e adolescentes;
Fomentar as ações que visem a prevenção das violações de direitos dos infantes, sob a supervisão do
juiz da unidade;
Representar a unidade em eventos relativos a sua competência, quando designado pelo Juiz;
Interagir com a rede de atendimento aos infantes, fomentando seu aprimoramento e atualização de
modo a otimizar sua atuação.
108.

COORDENADOR DE PROGRAMAS DE ACESSO A JUSTIÇA

Gerenciar as atividades de atendimento da Vara Itinerante primando pela excelência e contribuindo para
a missão e visão institucionais;
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Coordenar os projetos de acesso ao Judiciário, com base em diagnóstico oriundos de estudos e
pesquisas das necessidades;
Assessorar o Juiz Titular da Vara da Justiça Itinerante no planejamento das ações dos programas;
Liderar a equipe da unidade, definir os papéis e gerenciar sua atuação promovendo a integração e
sinergia;
Coordenar e supervisionar as atividades de conciliação primando pelo seu bom funcionamento e o
alcance das metas nacionais institucionais;
Coordenar o serviço de atendimento ao público, zelando pela cortesia e eficiente resolução das
demandas.
109.
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Gerenciar as atividades da Divisão, primando pela excelência e contribuindo para a missão e visão
institucionais;
Coordenar a equipe, dividir tarefas e gerenciar sua atuação promovendo a integração e sinergia dentro
da unidade;
Acompanhar as atividades inerentes ao trabalho de intervenção e acompanhamento técnico junto aos
beneficiários, zelando por sua eficácia e efetividade;
Zelar pela correta instrução dos feitos quanto à fiscalização do cumprimento das penas e medidas,
informando ao Juiz da unidade as ocorrências;
Contribuir com a análise, seleção, cadastro e credenciamento de entidades públicas e privadas a fim de
composição e expansão da rede de atendimento;
Coordenar a fiscalização dos estabelecimentos que compõem a rede de atendimento a fim de assegurar
a efetividade das parcerias;
Auxiliar o Juiz da Vara na implantação de ações que visem a contribuir para a uma política criminal
voltada à prevenção;
Fomentar ações voltadas à conscientização da sociedade quanto à importância da manutenção de
parcerias que busquem contribuir no processo de ressocialização dos cumpridores de penas e medida;
Acompanhar e monitorar os indicadores de desempenho da equipe e da unidade, realizando as
adequações necessárias orientado pelas diretrizes institucionais vigentes.
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PUBLICAÇÃO DE ACORDÃO

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO - PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000.16.0003935
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. FLÁVIO GRANGEIRO DE SOUZA – OAB/RR Nº 327B
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER
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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, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator.
Os Srs. Desembargadores Mauro Campello, Tânia Vasconcelos, Elaine Bianchi, Leonardo Cupello,
Jefferson Fernandes, Jésus do Nascimento e o juiz convocado Jarbas Lacerda de Miranda votaram com o
Sr. Desembargador Relator.
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Boa Vista, 28 de março de 2017

Boa Vista, 22 de março de 2017.
Desembargador Cristóvão Suter
Relator
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000.16.0003869
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. FLÁVIO GRANGEIRO DE SOUZA – OAB/RR Nº 327B
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO - PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
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, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator.
Os Srs. Desembargadores Mauro Campello, Tânia Vasconcelos, Elaine Bianchi, Leonardo Cupello,
Jefferson Fernandes, Jésus do Nascimento e o Sr. Juiz convocado Jarbas Lacerda de Miranda votaram
com o Sr. Desembargador Relator.
Boa Vista, 22 de março de 2017.
Desembargador Cristóvão Suter
Relator
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO

DESPACHO
Diante dos documentos apresentados pela impetrante às fls. 236/237, quais sejam nota fiscal referente à
compra da medicação correspondente ao período de 06 (seis) meses de tratamento, bem como
comprovante de depósito do valor remanescente na conta do FUNDES, determino o arquivamento do feito.
Boa Vista, 23 de março de 2017.
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.15.001797-8
IMPETRANTE: NEUZA MARCELINO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOÃO GUTEMBERG WEIL PESSOA - OAB/RR Nº 704
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - OAB/RR Nº 658.
RELATORA: DESEMBARGADORA ELAINE CRISTINA BIANCHI
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SEGREDO DE JUSTIÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 000.16.001809-9
AUTOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
RÉU: E. H. S. D. C.
ADVOGADO: DR. ALEXANDER SENA DE OLIVEIRA - OAB-RR Nº 247-B
RELATOR: DESEMBARGADOR MAURO CAMPELLO
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DESPACHO
Considerando que os autos estavam fora do cartório durante o prazo para apresentação da defesa prévia,
intime-se o magistrado acerca da devolução deste prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação da referida
peça processual ou ratificação da defesa apresentada extemporaneamente, cf. art. 17 da Resolução CNJ nº
135/2011, ficando a parte ciente de que a não apresentação de nova defesa, importará em ratificação tácita
da defesa acostada às 202/256.
Certifique-se a juntada da nova defesa ou transcurso do prazo in albis.
Após, conclusos.
Boa Vista, 24 de março de 2017.
Des. Mauro Campello - Relator
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.722634-7
RECORRENTE: SERVS/BV FINANCEIRA - CFI FINANCEIRA
ADOGADO: DR. BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE Nº 21.678
RECORRIDO: GEORGE RICARDO DE SOUZA PINTO
ADVOGADO: DR. TERTULIANO ROSENTHAL FIGUEIREDO - OAB/RR Nº 299-B
FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal.
AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
0000.15.002744-9
AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
CONSULTOR-GERAL: DR. ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA - OAB/RR Nº 523A
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATORA: DESEMBARGADOR MAURO CAMPELLO
FINALIDADE: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do STJ.
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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA, 27 DE MARÇO DE 2017.
RONALDO BARROSO NOGUEIRA
Diretor de Secretaria
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS
Expediente de 27/03/2017

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima,
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária do dia 04 de abril do ano de dois mil
e dezessete, às 09:00 horas, serão julgados os processos a seguir:
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000587-0 - BOA VISTA/RR
IMPETRANTE: FÉLIX VALOIS COELHO JÚNIOR
PACIENTE: PAULO ARAUJO SOARES
ADVOGADOS: DR. DIEGO MARCELO PADILHA GONÇALVES E OUTRO – OAB/AM Nº 7613
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000.17.000455-0 - BOA VISTA/RR
RECORRENTE: ANA EVELINA LEZAMA RODRIGUES
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE PEREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima,
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária do dia 06 de abril do ano de dois mil
e dezessete, às 09:00 horas, serão julgados os processos a seguir:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.11.907810-2 - BOA VISTA/RR
APELANTE: JOEL ELOY NASCIMENTO SOUZA CRUZ
ADVOGADOS: DR. JEFFERSON TADEU DA SILVA FORTE JÚNIOR E OUTROS – OAB/RR Nº 604-N
APELADA: MACIA FERREIRA PAIVA COSTA
ADVOGADOS: DRA. DENISE ABREU CAVALCANTI CALIL E OUTRO – OAB/RR Nº 171-B
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.817397-3 - BOA VISTA/RR
APELANTE: DANIEL SOARES FERREIRA
ADVOGADO: DR. RAFAEL DE ALMEIDA PIMENTA PEREIRA – OAB/RR Nº 317-A
1º APELADO: JOSÉ MOZART HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADOS: DRA. CAMILLA FIGUEIREDO FERNANDES E OUTRO – OAB/RR Nº 323-A
2ª APELADA: FÁTIMA SOCORRO VIEIRA RAMOS
ADVOGADO: DR. ANDRÉ LUIS VILLORIA BRANDÃO – OAB/RR Nº 276-A
3º APELADO: RUSSILAN HERMIDA PINHEIRO
ADVOGADO: DR. MÁRIO JUNHO TAVARES DA SILVA – OAB/RR Nº 164-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.807088-7 - BOA VISTA/RR
APELANTE: JÚLIA LÚCIA PICÃO GONÇALVES
ADVOGADO: DR. EDEN PAULO PICÃO GONÇALVES – OAB/RR Nº 1237
1º APELADO: DANIEL SOARES FERREIRA
ADVOGADO: DR. RAFAEL DE ALMEIDA PIMENTA PEREIRA – OAB/RR Nº 317-A
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AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001808-1 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE – OAB/RR Nº 353-P
AGRAVADOS: ROVEL – RORAIMA VEÍCULOS LTDA E OUTROS
ADVOGADOS: DR. BERNARDINO DIAS DE SOUZA CRUZ NETO E OUTRA – OAB/RR Nº 178-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
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2ª APELADA: FÁTIMA SOCORRO VIEIRA RAMOS
ADVOGADOS: DR. ANDRÉ LUIS VILLORIA BRANDÃO E OUTROS – OAB/RR Nº 276-A
3º APELADO: JOSÉ MOZART HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADOS: DR. HENRIQUE EDUARDO FERREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS – OAB/RR Nº 270-B
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Câmara - Única
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AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001867-7 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – OAB/RR Nº 464-P
AGRAVADA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FERGUEDES LTDA
ADVOGADOS: DR. PABLO RAMON DA SILVA MACIEL E OUTRA – OAB/RR Nº 861
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO – ELETRÔNICO
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima,
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária Virtual do período de 17 a 20 de abril
do ano de dois mil e dezessete, serão julgados os processos a seguir:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000739-7 - BOA VISTA/RR
APELANTE: ANDREIA OLIVEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.808256-9 - BOA VISTA/RR
APELANTE: ANA PAULA VENZEL
ADVOGADOS: DR. EDEN PAULO PICÃO GONÇALVES E OUTRO – OAB/RR Nº 1237-N
1ª APELADA: FÁTIMA SOCORRO VIEIRA RAMOS
ADVOGADO: DR. ANDRÉ LUIS VILLORIA BRANDÃO – OAB/RR Nº 276-A
2º APELADO: JOSÉ MOZART HOLANDA PINHEIRO
ADVOGADOS: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO E OUTROS – OAB/RR Nº 264-N
3º APELADO: RUSSILAN HERMIDA PINHEIRO
ADVOGADA: DRA. RENATTA REIS GOMES ALVES – OAB/RR Nº 794-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000719-9 - BOA VISTA/RR
APELANTE: MARCOS HIURY RODRIGO PERES HOLANDA
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000565-8 - BOA VISTA/RR
APELANTE: RONIVALDO RODRIGUES LOPES
ADVOGADOS: DRA. STEPHANIE CARVALHO LEÃO E OUTRO – OAB/RR Nº 612-N
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MÁRIO JOSÉ RODRIGUES MOURA – OAB/RR Nº 224-B
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000669-6 - BOA VISTA/RR
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.835249-1 - BOA VISTA/RR
APELANTE: VALDIVINO DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA
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APELANTE: FRANCISCO REINALDO RIBEIRO DA CUNHA
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA

Câmara - Única
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.831759-3 - 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: ROGELMA DOS SANTOS GOUVEIA
ADVOGADO: DR. TIMÓTEO MARTINS NUNES – OAB/RR Nº 503-N
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.800588-1 - BOA VISTA/RR
APELANTE: WEVERTON HENNER ALVES NASCIMENTO
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020.14.801178-4 - CARACARAÍ/RR
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A
APELADA: SINARA RODRIGUES REIS
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000875-9 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A
AGRAVADO: FRANCISCO NUNES SILVA
ADVOGADO: DR. BRUNO BARBOSA GUIMARÃES SEABRA – OAB/RR Nº 388
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 4ª
Vara Cível da Comarca de Boa Vista que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 090952467.2011.8.23.0010, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação do agravante para
efetuar o pagamento integral do valor da condenação, conforme o memorial de cálculos apresentados, sob
pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, a agravante alega, em síntese, que o magistrado a quo se equivocou ao determinar a
intimação sem homologar os cálculos apresentados pela agravada.
Aduz, ainda, que há perigo iminente de lesão de difícil reparação, eis que estará obrigado a pagar valores
que não passaram pelo procedimento de homologação judicial, acarretando enorme insegurança jurídica.
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo, para obstaculizar a decisão impugnada e, no mérito,
o seu provimento, para tornar inexigível os valores ainda não homologados judicialmente.
É o breve relatório. DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo em agravo de instrumento devem estar presentes dois
requisitos legais, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor seu
indeferimento.
Da análise dos autos não vislumbro, de início, a presença de nenhum dos dois requisitos a permitir a
concessão do efeito pretendido. Isso porque, denota-se que o feito está em fase de cumprimento de
sentença, ilíquida, quando, via de regra, decorrido o prazo fixado pelo magistrado a quo, ainda poderá o
agravante impugnar os cálculos apresentados pelo autor, na forma do art. 525, CPC.
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Sendo assim, inexistindo prejuízo irreparável ao agravante, o indeferimento do efeito pretendido é medida
que se impõe.
ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista, 24 de março de 2017.
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Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000722-3 - BOA VISTA/RR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA
PACIENTE: MAGALDH FERREIRA DA SILVA
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO
DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Magaldh Ferreira da Silva,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes e Organizações
Criminosas.
Relata, em síntese, que o ora paciente está ilegalmente sob a custódia do Estado desde o dia 20/05/2016,
sem julgamento, e que além da morosidade da justiça, o ora paciente não está bem de saúde. Por fim,
pugna pela concessão do pedido liminar para relaxar a prisão do ora paciente, diante do excesso de prazo,
e, no mérito pleiteia que seja concedida em definitivo a ordem impetrada.
Juntou os documentos de fls. 10/29.
Despacho solicitando informações da autoridade apontada como coatora à fl. 32, as quais foram prestadas
às fls. 37/37-verso.
Manifestação do ilustre Procurador de Justiça opinando pela denegação da ordem às fls. 39/42.
É o relatório.
Decido.
A fim de subsidiar a análise deste writ, considerando que o processo que lhe deu origem é eletrônico
(0010170-29.2016.8.23.0010), foi acessado o seu conteúdo, por meio do sistema PROJUDI desta Corte de
Justiça, e constatou-se que o ora paciente, foi posto em liberdade em razão de decisão proferida no juízo a
quo, por ocasião da realização da audiência ocorrida em 23/03/2017, não mais persistindo o interesse na
análise eventual constrangimento que o mesmo tenha sofrido.
Desse modo, julgo prejudicada a apreciação deste Habeas Corpus, em razão da perda superveniente do
seu objeto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 91, XII, do NRITJRR.
Juntem-se aos autos as cópias da ata de deliberação e alvará de soltura em favor do ora paciente,
expedidos na ação penal que deu origem a este writ.
Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se, com baixa na distribuição.
Boa Vista (RR), 24 de março de 2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000853-6 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: ANTONIA SILVA COSTA
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DECISÃO
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Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara Cível da Comarca de Boa Vista que, nos autos da Ação de Cumprimento Contratual, homologou a
planilha de cálculos apresentada pela parte autora, determinando a remessa dos autos à contadoria.
Irresignada, a Agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser anulada, posto que o magistrado a
quo, ao revogar, ex officio, a decisão homologatória feriu o devido processo legal e a coisa julgada.
Aduz que a decisão em apreço é extra petita em razão da ausência de manifestação das partes quanto a
reforma, reexame ou revogação da decisão de homologação dos cálculos, bem como de não haver matéria
de ordem pública que permita a ocorrência da mitigação da coisa julgada.
Alega ainda que o juiz a quo recaiu em erro in procedendo, quando não observou os requisitos formais da
liquidação de sentença.
Por fim, afirmou que não poderia haver reexame pelo Juízo, mesmo que presente requerimento das partes
para revogação da decisão, haja vista a ocorrência da preclusão judicial consumativa.
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento,
para anular a decisão combatida e determinar que o processo retorne ao status a quo ante, mantendo a
decisão homologatória.
É o breve relatório. B
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento.
Analisando os autos não vislumbro, de início, o perigo na demora que permita a concessão do efeito
pretendido. Isso porque não elencou qualquer situação de urgência que exija a suspensão da eficácia da
decisão ora agravada
Assim sendo, não tendo trazido aos autos a existência de prejuízo irreparável que não seja possível
aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, o indeferimento da suspensão requerida é medida
que se impõe.
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista, 21 de março de 2017.
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Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000849-4 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: JOSÉ EDEILTON MENEZES FERNANDES
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADO: BANCO BMC S/A
ADVOGADO: DR. JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE JÚNIOR – OAB/RR Nº 489-A
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA

JOSÉ EDEILTON MENEZES FERNANDES interpôs este agravo de instrumento em face da decisão
proferida pelo Juiz Titular da 1ª. Vara Cível da Comarca de Boa Vista, na ação revisional de contrato nº.
0910344-86.2011.8.23.0010, em fase de liquidação de sentença, na qual revogou decisão que homologava
cálculos apresentados pelo agravante e não impugnado pelo agravado.
O Agravante alega, em síntese, que: o juiz a quo revogou decisão homologatória, transitada em julgado, via
ex offício, ferindo o devido processo legal, a coisa julgada; da apresentação da liquidação de sentença até
sua homologação, foi obedecido todos os ditames da lei, do contraditório e do devido processo legal;
revogar decisão transita em julgado sem requerimento da parte afronta o princípio da congruência da
decisão judicial; erro in procedendo;a decisão não poderia ser revogada devido a preclusão consumativa;
Pede o conhecimento e provimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo para suspender o trâmite
da execução, até a decisão do presente recurso, evitando prejuízo irreparável ao agravante.
É o relatório. Decido.
Este agravo de instrumento é tempestivo, porque o Recorrente foi intimado em 22/02/2017 (EP-107) e
interpôs o recurso no dia 20/03/2017, dentro dos quinze dias úteis seguintes (§ 5º. do artigo 1.003 c/c o
artigo 219 do CPC). A petição preenche os requisitos dos artigos. 1.016 e 1.017 do CPC. Discute-se o
percentual devido a título de alimentos gravídicos. Não houve preparo em razão do pedido de Assistência

SICOJURR - 00056226

f7HS6KgBn7G5+HyImDT9rbiZpDE=

DECISÃO

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

079/207

Judiciária Gratuita. O recurso é cabível, porque se enquadra na situação prevista no inciso V do artigo
1.015 do CPC/2015.
Na hipótese dos autos, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da
medida de urgência solicitada.
Isso porque não vislumbro, a ocorrência do perigo de dano, do perigo na demora ou de risco de aplicação
da decisão ora guerreada, e mesmo porque a medida é perfeitamente reversível e poderá ser feita no
momento do julgamento definitivo deste agravo de instrumento, caso, após a instrução, conclua-se ser o
correto.
In casu, do exame os autos, verifica-se que é inconteste que a parte Agravante é credora de determinada
quantia, sendo incerto para o juiz prolator da decisão agravada, apenas o seu valor, sendo a referida
decisão exatamente para aclarar o quantum.
Por essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada, na forma do inciso II, do art. 1019 do CPC/2015;
Após, volte-me.
Publique-se e intime-se.
Boa Vista, 22 de março de 2017.
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Juiz conv. Jarbas Lacerda de Miranda
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.832733-7 - BOA VISTA/RR
APELANTE: DEUZA MARIA VIEIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/R Nº 787-N
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: DR. MAURO PAULO GALERA MARI – OAB/MT Nº 3056-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos
na ação revisional de contrato.
A apelante alega abusividade das cláusulas pactuadas no contrato, bem como enriquecimento ilícito por
parte do apelado.
Pede a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda originária.
Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.
De acordo com o art. 932, inc. VIII, compete ao relator " exercer outras atribuições estabelecidas no
regimento interno do tribunal."
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça prevê tais poderes do relator no art. 90:
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis:
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de
Tribunal Superior;
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do
Tribunal ou de Tribunal Superior;
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência do STJ e do presente Tribunal, razão pela qual
passo a decidir monocraticamente.
Em se tratando os contratos bancários de relação de consumo, não há dúvida de que tais operações
sujeitam-se às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente, as concernentes à
proteção contratual (Capítulo VI, do CDC).
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
"Agravo. Recurso especial. Contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Código de Defesa do
Consumidor. Limitação dos juros em 12% ao ano. Capitalização mensal. Comissão de permanência e juros
remuneratórios. A jurisprudência desta Corte, apesar de acolher a orientação da Súmula nº 596/STF
afastando as disposições da Lei de Usura quanto à taxa de juros nos contratos celebrados com instituições
financeiras, admite, sim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando efetivamente
demonstrada a abusividade da taxa cobrada, já que caracterizada uma relação de consumo entre o
mutuário e a instituição financeira." (STJ - Superior Tribunal de Justiça, Número do Processo: 608991,
Decisão: Improvimento Unânime, Data de Decisão: 01/04/2004, Ministro Relator: CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA).
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Admitida a aplicabilidade do CDC, insta salientar que, enquanto o contrato, no seu antigo conceito,
consistia em acordo de vontades entre interesses opostos, e imperavam os princípios da intangibilidade e
do "pacta sunt servanda", de modo que o papel do Estado era simplesmente garantir seu cumprimento,
pois que necessariamente justo; contemporaneamente, prevalece a noção de contrato como vínculo de
cooperação e a percepção da necessidade de atuação cooperativa entre os polos da relação contratual.
Desse novo conceito algumas consequências jurídicas decorrem de imediato, como a proteção da
confiança no ambiente contratual, a exigência da boa-fé e a observância da função social do contrato.
Assim, o papel do estado será sempre no sentido de superar, também, a noção de igualdade formal pela
igualdade substancial, permitindo aos juízes interferir no contrato e relativizar o "pacta sunt servanda,"
aplicando os princípios consagrados na Constituição Federal e no Código Civil.
Neste contexto, a revisão contratual não tem o objetivo de ultrapassar a vontade das partes e gerar
insegurança ao vínculo contratual, mas reequilibrar o contrato com a finalidade de preservá-lo, com a
possibilidade de satisfação dos interesses legítimos em jogo, buscando, por assim dizer, o cumprimento
reequilibrado. Este é, pois, o posicionamento consolidado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA
SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO
ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
- MORA - EXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME
DE PROVAS. VEDAÇÃO EM SEDE ESPECIAL. SÚMULAS 5 e 7/STJ.
1. "No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie,
permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o
princípio do pacta sunt servanda" (REsp 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe 29/04/2011). Súmula 83/STJ.
2. Inviável o recurso especial quando ausente impugnação a fundamento que, por si só, seria suficiente
para a manutenção do julgado. Aplicação analógica do verbete sumular 283 do STF.
3. "Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no
contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora.
Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS." (EREsp 785720/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 11/06/2010). Súmula 83/STJ.
4. A simples interpretação de cláusula contratual e a pretensão de reexame de prova não ensejam recurso
especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no Ag 1426031/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/08/2012, DJe 07/08/2012)
Com efeito, havendo possibilidade de manifestação judicial quanto à existência de cláusulas abusivas,
nestas hipóteses o princípio do pacta sunt servanda haverá de ser relativizado, não restando razão à
apelante neste ponto.
Quanto à capitalização de juros, o STJ editou a súmula nº. 339, que a considera válida:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
Este Eg. Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido, conforme os seguintes julgados: AC
0010.12.703640-7, Des. Jefferson Fernandes da Silva, AC 0010.14.810960-5, Des. Jefferson Fernandes da
Silva, AC 0010.13.717940-3, Des. Cristóvão Suter, AC 0010.14.809712-3, Des. Cristóvão Suter, AC
0010.15.806816-2, Desa. Elaine Bianchi, AC nº 0030.12.700179-7, Desa. Elaine Bianchi, AC nº
0010.12.716354-0, Des. Ricardo Oliveira, AC nº 0010.14.813748-1, Des. Ricardo Oliveira. O contrato
celebrado entre as partes prevê a capitalização de juros, sendo válida a referida cláusula.
Sobre a limitação do percentual de 12% para a cobrança de juros remuneratórios, o STJ, no recurso
repetitivo REsp 1061530/RS, uniformizou o entendimento da seguinte forma:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o
incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do
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Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e
comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de
Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na
decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão
recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i)
juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro
de inadimplentes e v) disposições de ofício.
PRELIMINAR. O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI
2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00,
reeditada sob o n.º 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA.
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS.
Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de
tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda
na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela
incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC,
sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria
a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei,
sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em
razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do STF.
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.
Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e,
sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a
onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a
mora do devedor.
Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii)
deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do
título representativo da dívida.
Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.
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Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à
alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido
comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto
ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança
dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. Recurso Repetitivo. REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Assim, é lícita a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, salvo se caracterizada a
abusividade, o que não ocorreu no presente caso. É legal a cobrança de juros moratórios convencionados
até o limite de 1% ao mês.
Diante dos fatos, verifico que a sentença agiu acertadamente, devendo ser mantida em todos seus termos.
Face ao exposto, com fundamento nos artigos 932, V, e 926, ambos do CPC, e no artigo 90, VI, do RITJRR,
nego provimento ao recurso.
Boa Vista/RR, 15 de março de 2017.

Câmara - Única
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Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti - Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000750-4 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A
ADVOGADOS: DRA. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES E OUTRO – OAB/RR Nº 375-A
AGRAVADO: EDIVAN MATOS ROCHA
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara Cível, que nos autos da ação de busca e apreensão n°. 0802463-40.2017.8.23.0010, deferiu o pedido
de busca e apreensão do veículo objeto daqueles autos, porém não autorizou a sua venda ou remoção
para outro Estado enquanto não for efetivada a citação do requerido.
Afirmando que com o inadimplemento da parte compradora o contrato é rescindido automaticamente,
requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para que possa retirar o bem da Comarca bem como
vendê-lo, mesmo antes da citação, até o julgamento deste recurso.
É o breve relatório. DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento.
Analisando os autos não vislumbro, de início, a fumaça do bom direito e o perigo da demora que permita a
concessão do efeito pretendido. Primeiro porque a decisão está muito bem fundamentada. Segundo,
porque não se pode dizer que uma instituição bancária arcará com grandes prejuízos por esperar a decisão
final do presente recurso.
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 21 de março de 2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000850-2 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: MARIA FLÚVIA EMILIANO
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DECISÃO
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Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara Cível da Comarca de Boa Vista que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 080548463.2013.8.23.0010, homologou a planilha de cálculos apresentada pela autora, determinando a remessa
dos autos à contadoria.
Irresignada, a Agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser anulada, posto que o magistrado a
quo, ao revogar, ex officio, a decisão homologatória feriu o devido processo legal e a coisa julgada.
Aduz que a decisão em apreço é extra petita em razão da ausência de manifestação das partes quanto a
reforma, reexame ou revogação da decisão de homologação dos cálculos, bem como de não haver matéria
de ordem pública que permita a ocorrência da mitigação da coisa julgada.
Alega ainda que o juiz a quo recaiu em erro in procedendo, quando não observou os requisitos formais da
liquidação de sentença.
Por fim, afirmou que não poderia haver reexame pelo Juízo, mesmo que presente requerimento das partes
para revogação da decisão, haja vista a ocorrência da preclusão judicial consumativa.
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento,
para anular a decisão
combatida e determinar que o processo retorne ao status a quo ante, mantendo a decisão homologatória.
É o breve relatório. DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento.
Analisando os autos não vislumbro, de início, o perigo na demora que permita a concessão do efeito
pretendido. Isso porque não elencou qualquer situação de urgência que exija a suspensão da eficácia da
decisão ora agravada
Assim sendo, não tendo trazido aos autos a existência de prejuízo irreparável que não seja possível
aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, o indeferimento da suspensão requerida é medida
que se impõe.
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista, 21 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.827370-8 - BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
ADVOGADO: DR. VICENTE RICARTE BEZERRA NETO – OAB/RR Nº 964-N
APELADO: RENILSON SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO: DR. MARCOS VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 807-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deu provimento parcial ao recurso,
reformando a sentença e reduzindo o valor fixado a título de indenização por danos morais.
A embargante alega que a decisão é contraditória, pois fixou termo inicial para a incidência dos juros de
mora em desacordo com a súmula 54 do STJ.
Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício para integrar o voto proferido no recurso de
apelação.
O CPC/15 dispõe que:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão
unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Além disso, de acordo com o art. 932, inc. VIII, do CPC, compete ao relator "exercer outras atribuições
estabelecidas no regimento interno do tribunal."
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O artigo 90, do RITJRR, estabelece que cabe ao relator negar provimento a recurso em confronto com a
jurisprudência dominante do Tribunal. Vejamos:
"Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis:
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de
Tribunal Superior;
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do
Tribunal ou de Tribunal Superior;"
Diante disso, passo a decidir monocraticamente.
No presente caso, observo que o recurso está em manifesto confronto com a jurisprudência dominante
deste Tribunal, pois é defeso utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria já decidida na
apelação, sem que exista qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A embargante sustenta a contradição na decisão, porém se limita a rediscutir o mérito da questão.
Ressalto que todas as matérias levantadas pelo embargante foram devidamente analisadas na decisão
monocrática proferida.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA
PREQUESTIONADA JÁ DISCUTIDA NA DECISÃO EMBARGADA - IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração com fins prequestionadores.
2. Inexistência de omissão, eis que a matéria alegada e as razões de convicção foram devidamente
abordadas pelo decisum embargado.
3. É vedada a rediscussão do conteúdo da decisão em sede de embargos de declaração.
4. Embargos rejeitados.
(TJRR – EDecAC 0010.11.909003-2, Rel. Juiz(a) Conv. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara
Única, julg.: 29/09/2015, DJe 03/10/2015, p. 37)
Os seguintes julgados seguem no mesmo sentido: EDecAgReg 0000.14.000642-0, Rel. Juiz(a) Conv.
Leonardo Cupello, Câmara Única, julg.: 19/05/2015, DJe 28/05/2015, EDecAgReg 0000.13.000731-3, Rel.
Juiz(a) Conv. Leonardo Cupello, Câmara Única, julg.: 19/05/2015, EDecAC 0010.12.727548-4, Rel. Juiz(a)
Conv. Elaine Cristina Bianchi, Câmara Única, julg.: 28/04/2015, EDecAC 0010.14.803127-0, Rel. Juiz(a)
Conv. Elaine Cristina Bianchi, Câmara Única, julg.: 28/04/2015, EDecAC 0010.13.711272-7, Rel. Des.
Almiro Padilha, Câmara Única, julg.: 09/09/2014, EDecAC 0010.12.702859-4, Rel. Des. Almiro Padilha,
Câmara Única, julg.: 09/09/2014.
Face ao exposto, com fundamento no artigo 90, V, rejeito os presentes embargos.
Boa Vista, 20 de março de 2017.

Câmara - Única
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Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000494-9 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: SEVERINO BRÍGLIA FILHO
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADO: BANCO FINASA S/A
ADVOGADA: DRA. CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPEZ – OAB/RR Nº 375-A
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão, em fase de liquidação de sentença,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, nos autos n° 0711664-87.2013.8.23.0010, que julgou
improcedente a petição de Impugnação apresentada pelo Banco executado e homologou os cálculos do
contador judicial.
Inconformado, o agravante sustenta que os cálculos do contador estão em dissonância com os termos da
sentença de conhecimento.
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão combatida e no mérito a revogação da decisão de
homologação para que sejam feitos novos cálculos, afastando a aplicação dos juros moratórios e
remuneratórios pelo índice do INPC, sobre as parcelas em aberto, ou pagas a menor, já que o julgado
determinou apenas a utilização de valores pagos indevidamente nos termos do art. 42, CDC; afastar o uso
da tabela Price, uma vez que é vedada a Capitalização Mensal de juros; e que seja apresentado o valor e o
número de parcelas a serem pagas pelo agravante.
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O agravo foi recebido com efeito suspensivo, fls. 57/58.
Sem contrarrazões consoante certidão de fl. 61.
É o relatório. DECIDO.
Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso, em verdade, não comporta conhecimento porque
a irresignação da agravante refere-se: a) à aplicação dos juros moratórios e remuneratórios pelo índice do
INPC, sobre as parcelas em aberto, ou pagas a menor; b) ao afastamento do uso do método Price; c) e a
apresentação do valor e o número de parcelas a serem pagas pelo agravante.
Na impugnação, fls. 49/50, ao cálculo de liquidação de sentença, apresentado pelo contador judicial, a
parte agravante se ateve, apenas, à alegação que a confecção dos cálculos pela contadoria estava
diferente do valor correto, sem nada tratar acerca das alegações apresentadas no presente agravo.
Vejamos:
"a. No calculo há a correção das parcelas não pagas, vencidas, COMPUTANDO ENCARGOS
MORATÓRIO, contrariando, que foi determinado na r. sentença de mérito, que descaracterizou a mora
devedora, QUANDO DEVERIA APENAS CORRIGIR E ATUALIZAR OS VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE, uma vez, que constatada abusividade contratual conforme sentença: (...).
b. não consta no referido cálculo A CORREÇÃO dos valores pagos a título de taxa administrativas, as quais
deviam ser DEVIDAMENTE CORRIGIDAS, ATUALIZADAS E DEDUZIDAS do saldo devedor, conforme
determinado na r. sentença de mérito [...]
1.5 Deste modo, pelo que foi acima detalhado e provado, encontra-se maculado o cálculo apresentado, o
que compromete em sua totalidade os valores ali presentes.
POR TODO EXPOSTO, pugna a Vossa Excelência que:
a) desconsidere os cálculos apresentados pela contadoria, uma vez que eivado de erro que maculam o que
foi determinado na r. sentença de mérito;
b) remeta novamente o feito a Contadoria, já que o cálculo apresentado não esta em conformidade com a d.
sentença de mérito, determinando a readequação do calculo aos termos sentença, levando em conta os
dados aqui apresentados." (sic)
Desse modo, as alegações feitas pela parte neste agravo caracterizam inovações em sede de recurso.
No momento em que deveria haver apontado, detidamente, ao juízo, o suposto, erro no cálculo da
contadoria, o agravante se limitou à mera irresignação, quedando-se inerte quanto à indicação do, e.g.,
índice correto, método de cálculo, etc.
É remansosa a jurisprudência no que concerne à admissão de matéria nova pelo Tribunal, sem que a parte
comprove o motivo de força maior que a impossibilitou de fazê-lo no momento adequado.
Acerca do tema, eis a doutrina:
"2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir da base para a decisão do
tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição
(Fasching.ZPR², n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes
modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma permite que sejam alegadas
questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de
força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau (Holzhammer.
ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. 14 , n. 248, pp. 453/454). O sistema contrário, ou seja, o da
permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque
propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los
somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. 14 , n. 248, pp. 453/454). Correta
a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de
apelação."( NERY. Nelson Jr. Código de Processual Civil. 14 ed., 2ª tiragem, Ed.: RT, 2014, p. 1060)
Igualmente, em relação à questão colaciono compreensão do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÓRIO. CONCURSO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ERROS DE PREMISSA E DE CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO, INCABÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDOS ALTERNATIVOS.
EXISTÊNCIA. SUPRIMENTO.
VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual foi negado provimento ao recurso ordinário
interposto com o objetivo de anular a sessão de escolha de delegações em concurso público de serventias
extrajudiciais; o embargante alega erros de premissa e vícios de contradição e omissão.
2. As alegações de erros de premissa e de contradição configuram a postulação de firmar uma
interpretação diversa dos fatos, que colide com o ponto de vista do acórdão embargado, no qual se dirimiu
o tema com base na Súmula 405/STF; não existem tais vícios e, assim, não é possível revisitar o mérito.
Precedente: EDcl no RMS 46.618/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.3.2015.
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3. Há omissão, no caso concreto, pois não houve o pronunciamento sobre os pedidos alternativos, que
foram trazidos exclusivamente na peça de recurso ordinário; deve ser suprido o vício para constar que tais
pedidos configuram inovação recursal, incabível de apreciação no mérito. Precedente: RMS 30.858/PI, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31.10.2014.
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão sem a atribuição de efeitos infringentes.
(EDcl no RMS 46.196/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/03/2015, DJe 25/03/2015)
"[...]3. É vedado inovar as razões do recurso especial em sede de agravo regimental, tendo em vista o
princípio da preclusão consumativa.
4. Em observância ao princípio da dialeticidade recursal, é dever do recorrente impugnar todos os
fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para mantê-lo, sob pena de incidir o óbice da Súmula 283 do
STF.
5. Provimento parcial do recurso especial apenas para fixação do percentual dos juros moratórios.
Inexistência de reformatio in pejus.
6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido. (EDcl no
REsp 1037784/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe 26/03/2015) (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, não prosperam os embargos de declaração.
2. É vedado à parte inovar em sede de embargos declaratórios, apresentando questões não abordadas no
recurso especial.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos
declaratórios, recurso de rígidos contornos processuais que serve ao aprimoramento da decisão, mas não
à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
4. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp 1324308/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 15/12/2014) (sem grifos no original)
Outra não é a compreensão desta Egrégia Corte:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
JULGAMENTO DAS ADIs N.ºs 4627/DF e 4350/DF. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ - PARCIAL E/OU PERMANENTE - EXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL COM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEI N.º
6.197/1974 - PROIBIÇÃO DE INOVAR EM SEDE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. (TJRR – AC 0010.13.717875-1, Rel. Des. MAURO CAMPELLO, Câmara Única, julg.:
24/03/2015, DJe 14/04/2015, p. 33) (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO ORIUNDO DE FRAUDE
ATRIBUÍDO A TERCEIRO - UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO APELADO - DÉBITO
INEXISTENTE - DESCUMPRIMENTO PELO REQUERIDO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 333,
INCISO II, DO CPC - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, DANOS MORAIS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - VALORES DEVIDOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REEDIÇÃO
DOS FUNDAMENTOS E INOVAÇÃO RECURSAL - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS VALORES
ARBITRADOS - DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - NA PARTE CONHECIDA,
RECURSO PROVIDO. (TJRR – AC 0010.13.715044-6, Rel. Juiz(a) Conv. ELAINE CRISTINA BIANCHI,
Câmara Única, julg.: 07/04/2015, DJe 11/04/2015, p. 27) (sem grifos no original)
Ante o exposto, configurada a inovação nas razões recursais e arrimada em forte fundamentação
jurisprudencial, não conheço do recurso apresentado, nos termos do art. 932, III, do NCPC.
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HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000840-3 - BOA VISTA/RR
IMPETRANTES: MAURO SILVA DE CASTRO E OUTRO – OAB/RR Nº 210
PACIENTE: GRELCIVAN BRANDÃO DE ARAÚJO
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO
DECISÃO
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Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Grelcivan Brandão de Castro,
condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime acima aludido cuja
pena restou fixada em 06 anos de reclusão, sendo que a juíza sentenciante fixou o regime fechado para
fins de cumprimento de pena sem, contudo, justificativa para tanto.
Aduz ainda que embora o Paciente tenha permanecido preso por 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias a Juíza
primeva não aplicou o instituto da detração penal.
Por fim, requer a concessão da medida para que seja fixado o regime semiaberto para cumprimento de
pena, bem como que seja reconhecida a detração penal.
Vieram-me os autos conclusos.
É o sucinto relato. Passo a decidir.
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris.
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela
qual indefiro a liminar requerida.
Tendo em vista o feito encontrar-se devidamente instruído, dispenso as informações.
Abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal.
Publique-se e intimem-se.
Boa Vista, 23 de março de 2017.
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Leonardo Pache de Faria Cupello
Des. Relator
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000800-7 - PACARAIMA/RR
IMPETRANTES: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO E OUTRO – OAB/RR Nº 550
PACIENTE: AILTON DOS REIS MORAES
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PACARAIMA
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO
DECISÃO
Observo que o relator do Habeas Corpus nº 0000384-54.2017.8.23.0000 mencionado na inicial, é o Des.
Leonardo Cupello, o qual entendo, nos termos do art. 73 do RITJ/RR, que se encontra prevento para
análise destes autos, uma vez que se trata de matéria conexa com aquele writ.
Assim, redistribua-se este feito para aquele Relator, com a devida compensação.
Boa Vista, 23 de março de 2017.
JÉSUS NASCIMENTO
RELATOR
RECLAMAÇÃO Nº 0000.17.000584-7 - BOA VISTA/RR
RECLAMANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADM DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADA: DRA. MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE – OAB/PE Nº 20397
RECLAMADO: CARLOS ZANATA FREITAS DE SOUZA
ADVOGADO: DR. PEDRO HENRIQUE DE ARAÚJO CARDIAS – OAB/RR Nº 1207
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Trata-se de ação reclamação interposta contra o acórdão proferido pela Turma Recursal, que deu
provimento por maioria para "determinar a devolução imediata (prazo de 30 dias) dos valores pagos pelo
consorciado descontados os valores pagos a título de taxa de administração e custos operacionais."
O reclamante afirma que a decisão foi contrária ao entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ ao
julgar o Recurso Especial 1.119.300/RS.
Por isso, pede a reforma do acórdão para reconhecer a devolução de valores pagos pelo consorciado
desistente após o decurso do prazo de trinta dias e após o fim do grupo de consórcio.
O artigo 13, incisos V e VI, e artigo 279, ambos do RITJRR, estabelecem o seguinte:
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"Art. 13. Compete às Câmaras Reunidas a uniformização da jurisprudência das Câmaras Cível e Criminal e
da Turma Recursal (art. 248), decidindo:
(…)
V - a reclamação para preservar sua competência, garantir a autoridade de seus julgados e assegurar a
observância de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de
assunção de competência;
VI - a reclamação para dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas, bem
como para garantir a observância de precedentes. (Incluído pela Resolução n° 52, de 03 de outubro de
2016)
(…)
Art. 279. Cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do
tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal e para garantir a observância de precedente
proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência."
Neste caso, o reclamante não demonstrou a divergência apontada na exordial, pois o acórdão proferida
pela Turma Recursal decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cito o voto proferido pelo Ministro Sidnei Beneti, na Reclamação n. 16.112 – BA (2014/0010935-1):
"O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):
5.- A Reclamação prevista na Resolução nº 12/2009 do STJ é assemelhada ao pedido de uniformização de
interpretação de lei previsto no art. 14 da Lei 10.259/2001 para os Juizados Especiais Federais e nos arts.
18 e 19 da Lei 12.153/2009 para os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. A Segunda Seção, em 13.10.2010, no julgamento do
AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, firmou entendimento no sentido de
que a divergência de que se trata, portanto, restringe-se a Súmula ou jurisprudência dominante desta Corte
em questões de direito material, ficando o cabimento da Reclamação, afastado quanto às matérias de
caráter estritamente processual.
6.- Conforme julgado, por unanimidade, pela C. 2ª Seção deste Tribunal, a expressão "jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" constante no art. 1º da referida Resolução nº 12, deve ser interpretada em
sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta
Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado
Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial
representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art.
543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008). Nesse sentido decidiu a Segunda Seção, em
09/11/2011, no julgamento da Reclamação nº 3812, em que figurou como Relatora para acórdão a E.
Ministra NANCY ANDRIGHI.
7.- No caso dos autos, a Reclamante afirma que Turma Recursal, ao chancelar a determinação de
devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, teria afrontado a autoridade desta
Corte consubstanciada no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, em sede do qual se consignou que a restituição das parcelas pagas pelo
participante desistente ocorrerá em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o
encerramento do grupo correspondente.
O acórdão paradigma indicado tem a seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO
GRUPO.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do
prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010;
DJe 27/08/2010)
8.- Cotejando-se o acórdão reclamado com o paradigma em questão parece haver, de fato, uma manifesta
incompatibilidade entre o que foi decidido no caso concreto e a orientação firmada por esta Corte sob o
regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
9.- Essa incompatibilidade, no entanto, é apenas aparente. A partir da leitura do inteiro teor do acórdão
paradigma, percebe-se que a tese firmada para efeito do julgamento de processos repetitivos no REsp
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1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/08/2010, restringe-se
aos planos de consórcio iniciados antes da vigência da Lei nº 11.795/08.
10.- Essa observação, embora não tenha constado da ementa do acórdão, consta expressamente da
certidão de julgamento, onde se lê: "Em Questão de Ordem, a Seção, por maioria, decidiu limitar o
julgamento à tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei anterior, vencidos os Srs. Ministros
Aldir Passarinho; Junior, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha".
11.- A própria Segunda Seção, no julgamento da Rcl 3.752/GO, já ressaltou a necessidade de se
interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS.
Confira-se:
RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSÓRCIO. CONTRATOS
ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. CONSORCIADO EXCLUÍDO. PARCELAS PAGAS.
DEVOLUÇÃO. CONDIÇÕES.
(...)
- Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á
de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no
contrato para o encerramento do grupo correspondente.
- A orientação firmada nesta reclamação alcança tão somente os contratos anteriores à Lei nº 11.795/08,
ou seja, aqueles celebrados até 05.02.2009. Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não
abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado
permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá
margem para sua revisão. Reclamação parcialmente provida.
(Rcl 3.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010; DJe
25/08/2010).
12.- A circunstância destacada não passou despercebida pela Turma Recursal que não apenas citou a Rcl
3.752/GO, como ainda assinalou expressamente que, no caso, o contrato de consórcio foi celebrado após a
edição da Lei 11.795/08, razão pela qual não haveria obrigação de devolução de valores apenas ao final do
plano.
Quanto ao ponto vale acrescentar que a própria Reclamante, na contestação que apresentou, reconhece
que o consorciado, interessado na presente reclamação, aderiu ao plano de consórcios apenas em
10/02/09, quando já estava em pleno vigor, portanto, a Lei 11.795/08 (fls. 33).
13.- Nesses termos é de concluir que a Reclamação não pode ser acolhida, porque não existe contradição
real entre o acórdão reclamado e a orientação sobranceira desta Corte, fixada no julgamento do REsp
1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo
Civil.
14.- Ante o exposto: a) indefere-se a Reclamação e b) cancela-se a liminar.
Ministro Sidnei Beneti
Relator"
Observe-se o acórdão impugnado:
"Recurso Inominado 0805058-46.2016.8.23.0010
Recorrente: Carlos Zanata Freitas de Souza
Advogados: Pedro Cardias e Outro
Recorrido: Consórcio Nacional Volkswagen Ltda
Advogado: Camila de Andrade Lima
Sentença: Elvo Pigari
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: Bruno Fernando Alves Costa e Angelo Augusto Graça Mendes
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS.
O CONSUMIDOR TEM DIREITO A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS NOS CONTRATOS
DE CONSÓRCIO ASSINADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008 DESCONTADOS OS VALORES
REFERENTES A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTOS OPERACIONAIS. SENTENÇA RECONHECEU
A PROCEDÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO. RECURSO PROVIDO.
PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO IMEDIATA( PRAZO DE 30 DIAS) DOS VALORES PAGOS PELO
CONSORCIADO DESCONTADOS OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E
CUSTOS OPERACIONAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Juízes de Direito integrantes da Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Estado de Roraima, por maioria, vencido o Juiz Angelo Augusto Graça Mendes, em
DAR PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a pretensão autoral, nos termos da ementa do Relator.
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Sem custas ou honorários. Participaram do julgamento os Juízes Angelo Augusto Graça Mendes, Bruno
Fernando Alves Costa e Cláudio Roberto Barbosa de Araújo. Boa Vista (RR), 05 de dezembro de 2016.
Cláudio Roberto Barbosa de Araújo Juiz Relator (TJRR. DJe. 14.12.2016, edição 5876, pág. 83)"
Como se vê, as decisões são harmônicas.
Face ao exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c artigo 90, inciso IV, do RITJRR, não
conheço da reclamação.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista, 20 de março de 2017.
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Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000808-0 – RORAINÓPOLIS/RR
IMPETRANTE: LAURO AUGUSTO DO NASCIMENTO – OAB/RR Nº 8168
PACIENTES: ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO
DECISÃO
Este pedido de habeas corpus foi impetrado contra ato do Promotor de Justiça de Rorainópolis, tramitado
inicialmente naquela Comarca, tendo sido remetido para o TJ/RR após o reconhecimento da incompetência
por aquele Juízo (cf. fls. 17), sendo que me coube a relatoria.
Entretanto, observo que o objeto deste habeas corpus é a solicitação da devolução de autos e não o direito
de ir e vir, cuidando-se de pedido manifestamente incabível.
Isto posto, nos termos do artigo 184 do RITJ/RR, nego seguimento a este HC, indeferindo-o, de plano.
Publique-se, intimem-se e arquive-se.
Boa Vista (RR), 21 de março de 2017.
Jésus Nascimento
Desembargador Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.812187-0 - BOA VISTA/RR
APELANTE: VANICE MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N
APELADO: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO: DR. NELSON PASCHOALOTTO – OAB/SP Nº 108911-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos
na ação revisional de contrato.
A apelante alega abusividade das cláusulas pactuadas no contrato, bem como enriquecimento ilícito por
parte do apelado.
Pede a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda originária.
Não foram apresentadas contrarrazões.
De acordo com o art. 932, inc. VIII, compete ao relator " exercer outras atribuições estabelecidas no
regimento interno do tribunal."
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça prevê tais poderes do relator no art. 90:
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis:
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de
Tribunal Superior;
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do
Tribunal ou de Tribunal Superior;
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência do STJ e do presente Tribunal, razão pela qual
passo a decidir monocraticamente.
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Em se tratando os contratos bancários de relação de consumo, não há dúvida de que tais operações
sujeitam-se às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente, as concernentes à
proteção contratual (Capítulo VI, do CDC).
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
"Agravo. Recurso especial. Contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Código de Defesa do
Consumidor. Limitação dos juros em 12% ao ano. Capitalização mensal. Comissão de permanência e juros
remuneratórios. A jurisprudência desta Corte, apesar de acolher a orientação da Súmula nº 596/STF
afastando as disposições da Lei de Usura quanto à taxa de juros nos contratos celebrados com instituições
financeiras, admite, sim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando efetivamente
demonstrada a abusividade da taxa cobrada, já que caracterizada uma relação de consumo entre o
mutuário e a instituição financeira." (STJ - Superior Tribunal de Justiça, Número do Processo: 608991,
Decisão: Improvimento Unânime, Data de Decisão: 01/04/2004, Ministro Relator: CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA).
Admitida a aplicabilidade do CDC, insta salientar que, enquanto o contrato, no seu antigo conceito,
consistia em acordo de vontades entre interesses opostos, e imperavam os princípios da intangibilidade e
do "pacta sunt servanda", de modo que o papel do Estado era simplesmente garantir seu cumprimento,
pois que necessariamente justo; contemporaneamente, prevalece a noção de contrato como vínculo de
cooperação e a percepção da necessidade de atuação cooperativa entre os polos da relação contratual.
Desse novo conceito algumas consequências jurídicas decorrem de imediato, como a proteção da
confiança no ambiente contratual, a exigência da boa-fé e a observância da função social do contrato.
Assim, o papel do estado será sempre no sentido de superar, também, a noção de igualdade formal pela
igualdade substancial, permitindo aos juízes interferir no contrato e relativizar o "pacta sunt servanda,"
aplicando os princípios consagrados na Constituição Federal e no Código Civil.
Neste contexto, a revisão contratual não tem o objetivo de ultrapassar a vontade das partes e gerar
insegurança ao vínculo contratual, mas reequilibrar o contrato com a finalidade de preservá-lo, com a
possibilidade de satisfação dos interesses legítimos em jogo, buscando, por assim dizer, o cumprimento
reequilibrado. Este é, pois, o posicionamento consolidado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA
SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO
ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
- MORA - EXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME
DE PROVAS. VEDAÇÃO EM SEDE ESPECIAL. SÚMULAS 5 e 7/STJ.
1. "No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie,
permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o
princípio do pacta sunt servanda" (REsp 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe 29/04/2011). Súmula 83/STJ.
2. Inviável o recurso especial quando ausente impugnação a fundamento que, por si só, seria suficiente
para a manutenção do julgado. Aplicação analógica do verbete sumular 283 do STF.
3. "Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no
contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora.
Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS." (EREsp 785720/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 11/06/2010). Súmula 83/STJ.
4. A simples interpretação de cláusula contratual e a pretensão de reexame de prova não ensejam recurso
especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no Ag 1426031/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/08/2012, DJe 07/08/2012)
Com efeito, havendo possibilidade de manifestação judicial quanto à existência de cláusulas abusivas,
nestas hipóteses o princípio do pacta sunt servanda haverá de ser relativizado, não restando razão à
apelante neste ponto.
Quanto à capitalização de juros, o STJ editou a súmula nº. 339, que a considera válida:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
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Este Eg. Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido, conforme os seguintes julgados: AC
0010.12.703640-7, Des. Jefferson Fernandes da Silva, AC 0010.14.810960-5, Des. Jefferson Fernandes da
Silva, AC 0010.13.717940-3, Des. Cristóvão Suter, AC 0010.14.809712-3, Des. Cristóvão Suter, AC
0010.15.806816-2, Desa. Elaine Bianchi, AC nº 0030.12.700179-7, Desa. Elaine Bianchi, AC nº
0010.12.716354-0, Des. Ricardo Oliveira, AC nº 0010.14.813748-1, Des. Ricardo Oliveira. O contrato
celebrado entre as partes prevê a capitalização de juros, sendo válida a referida cláusula.
Sobre a limitação do percentual de 12% para a cobrança de juros remuneratórios, o STJ, no recurso
repetitivo REsp 1061530/RS, uniformizou o entendimento da seguinte forma:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o
incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e
comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de
Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na
decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão
recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i)
juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro
de inadimplentes e v) disposições de ofício.
PRELIMINAR. O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI
2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00,
reeditada sob o n.º 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA.
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS.
Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de
tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda
na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela
incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC,
sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria
a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
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II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei,
sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em
razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do STF.
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.
Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e,
sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a
onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a
mora do devedor.
Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii)
deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do
título representativo da dívida.
Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.
Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à
alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido
comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto
ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança
dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. Recurso Repetitivo. REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Assim, é lícita a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, salvo se caracterizada a
abusividade, o que não ocorreu no presente caso. É legal a cobrança de juros moratórios convencionados
até o limite de 1% ao mês.
Diante dos fatos, verifico que a sentença agiu acertadamente, devendo ser mantida em todos seus termos.
Face ao exposto, com fundamento nos artigos 932, V, e 926, ambos do CPC, e no artigo 90, VI, do RITJRR,
nego provimento ao recurso.
Boa Vista/RR, 15 de março de 2017.
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Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti - Relator
RECLAMAÇÃO Nº 0000.17.000810-6 - BOA VISTA/RR
RECLAMANTE: MATILDE FERNADES DE ARAÚJO SILVA
ADVOGADO: DR. ROBERTO GUEDES DE AMORIM FILHO – OAB/RR Nº 451
RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS

Trata-se de Reclamação interposta por Matilde Fernandes de Araújo Silva, contra decisão proferida pelo
Juiz da 1.ª Vara Cível que declinou a competência para o Juizado Especial (fl. 09).
Afirma a reclamante, em resumo, que a propositura da ação perante o Juizado Especial ou perante o Juízo
Comum é faculdade do autor, de modo que o magistrado a quo não poderia ter declinado a competência.
Aduz, ainda, que há inúmeros julgados desta Corte de Justiça no sentido de que a competência do Juizado
Especial é relativa, sendo opção da parte.
Ao final, pugna pelo provimento da presente reclamação, para reformar a decisão singular, determinando a
competência da 1.ª Vara Cível desta Comarca e a prioridade no julgamento da ação, nos termos do art. 71
da Lei n.º 10.741/2003.
Juntou aos autos a decisão que pretende reformar e demais documentos que entendeu necessários.
Vieram-me os autos conclusos.
DECIDO.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Roraima, assim dispõe:
"Art. 279. Cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do
tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal e para garantir a observância de precedente
proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

SICOJURR - 00056226

f7HS6KgBn7G5+HyImDT9rbiZpDE=

DECISÃO

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

094/207

Parágrafo único. O julgamento da reclamação compete ao órgão cuja competência se busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir."
Pois bem, analisando a hipótese, observa-se que a decisão impugnada não enseja o ajuizamento da
reclamação prevista no rol taxativo do dispositivo acima mencionado.
Isso porque, não se trata de recurso e tampouco de sucedâneo recursal, mas sim de instrumento
processual que tem por objetivo garantir a soberania das decisões do Tribunal e a observância de
precedentes proferidos em casos repetitivos ou em assunção de competência, o que não é o caso dos
autos.
Nesse mesmo sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO
PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.NÃO CABIMENTO DA
RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos arts. 105, I, f, da CF e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a
competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de
manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo
recursal.
2. No âmbito dos Juizados Especiais Federais, não é cabível reclamação diretamente contra
decisão de turma recursal com a finalidade de discutir contrariedade à jurisprudência do STJ.
3. Há previsão legal de recurso específico contra acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial
Federal, qual seja, o incidente de uniformização dirigido à Turma Nacional.
4. Ao STJ somente competirá, em momento posterior, a análise de eventual divergência entre o
acórdão da Turma Nacional de Uniformização com a sua jurisprudência dominante ou sumulada, acerca
de questões de direito material.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt na Rcl 32.968/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe
03/03/2017)
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CPC/2015. DECISÃO RECLAMADA
PROLATADA POR MINISTRO DESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação dirigida ao STJ destina-se a preservar a sua competência e garantir a autoridade de
suas decisões, não sendo via própria, por ausência de previsão legal e constitucional, para impugnar
julgado desta própria Corte Superior, hipótese em que serviria como simples sucedâneo do recurso
originalmente cabível.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt na Rcl 32.625/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016)
Sendo assim, com fulcro no art. 932, II do CPC/2015, não conheço da presente reclamação.
Boa Vista (RR), 21 de março de 2017.
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Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.800511-3 - BOA VISTA/RR
APELANTE: FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO ALENCAR
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS

Trata-se Apelação Cível interposta por FRANCISCA DO ESPÍRITO SANTO ALENCAR em face de
sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da
inexistência de comprovação da suposta invalidez alegada.
Irresignada, a recorrente afirma que há provas das lesões sofridas, bem como que o laudo pericial contraria
todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo para declarar a
nulidade do laudo pericial e, consequentemente, a anulação da sentença monocrática, determinando-se o
retorno dos autos à primeira instância para designação de nova perícia médica.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.
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É o sucinto relato.
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Em que pesem os argumentos do recorrente, a razão não lhe assiste.
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial emitido por médica credenciada com conhecimento
técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu pela ausência de lesões permanentes decorrentes
do acidente, fato que levou o magistrado a julgar o pedido improcedente.
De acordo com a Lei n. 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre, os danos cobertos pelo seguro são aqueles que resultam em morte,
invalidez permanente, seja ela total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.
Todavia, a lei não contempla as lesões passíveis de cura por qualquer medida terapêutica, é preciso ter
perdas anatômicas ou funcionais de caráter permanente para fazer jus ao seguro.
In casu, embora a autora tenha impugnado o laudo, seus argumentos não foram suficientes para
demonstrar a sua nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são
suficientes para desqualificar o resultado.
Ademais, cabe mencionar que o juiz não está adstrito a uma ou a outra prova produzida nos autos,
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo.
Nesse sentido, esta Corte vem se posicionando:
"APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES. COMPROVAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DA FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO
FOI IMPUGNADO. RECORRENTE QUE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA, NEM SUSCITOU
QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II,
DO NCPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO."
(TJRR - AC 0010.15.820656-4, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.:
20/10/2016, DJe 26/10/2016, p. 75)
"APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 405 DO STJ - TERMO
INICIAL - CIÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO MÉDICO PARTICULAR - DATA DA CIÊNCIA
DA INVALIDEZ PERMANENTE - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EM SENTIDO
CONTRÁRIO - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONALIDADE.
1. O prazo prescricional para as ações relativas à cobrança de indenização do seguro DPVAT é de três
anos (Súmula 405 do STJ), cujo termo inicial é a ciência da invalidez permanente pelo segurado.
2. A ré/apelada não trouxe qualquer documento que demonstre a data que a autora/apelante teve ciência
da invalidez permanente. A mera impugnação da documentação trazida aos autos pela autora não é capaz
de presumir que a invalidez foi constatada na data do acidente.
3.O beneficiário que não esgota a via administrativa em busca do pagamento do seguro DPVAT tem
interesse processual, não sendo carecedor da ação de cobrança do seguro. Princípio da inafastabilidade da
jurisdição (CF 5º XXXV).
4. A criação da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A não alterou ou retirou a
responsabilidade das seguradoras consorciadas, que continuam responsáveis pelo pagamento das
indenizações.
5. Qualquer seguradora que integre o consórcio detém legitimidade para responder as ações de cobrança
do Seguro DPVAT (Lei 6.194/74, art. 7º), não se cuidando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
6. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez." Súmula 474 do STJ.
7. A indenização do seguro DPVAT, sob a égide da Lei 6194/74 em sua redação original, é de até 40
salários mínimos vigentes à época do evento, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro.
Precedentes desta Corte e do C. STJ.
8. Deu-se provimento ao apelo da autora para cassar a r. sentença, rejeitar as preliminares e julgou-se
parcialmente procedente o pedido .
(TJDFT - APC 20100111549563. Relator: Sérgio Rocha. DJE 29.01.2015)
ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR.
P.R.I.
Boa Vista (RR), 23 de março de 2017.
Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000885-8 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES MOTA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
ADVOGADO: DR. FABRÍCIO GOMES – OAB/TO Nº 3350-N
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
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DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara Cível da Comarca de Boa Vista que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 070515089.2011.8.23.0010, revogou a decisão homologatória dos cálculos apresentados e determinou a remessa
do feito à Contadoria.
Irresignada, a Agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser anulada, posto que o magistrado a
quo, ao revogar, ex officio, a decisão homologatória feriu o devido processo legal e a coisa julgada.
Aduz que a decisão em apreço é extra petita em razão da ausência de manifestação das partes quanto a
reforma, reexame ou revogação da decisão de homologação dos cálculos, bem como de não haver matéria
de ordem pública que permita a ocorrência da mitigação da coisa julgada.
Alega ainda que o juiz a quo recaiu em erro in procedendo, quando não observou os requisitos formais da
liquidação de sentença.
Por fim, afirmou que não poderia haver reexame pelo Juízo, mesmo que presente requerimento das partes
para revogação da decisão, haja vista a ocorrência da preclusão judicial consumativa.
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento,
para anular a decisão combatida e determinar que o processo retorne ao status a quo ante, mantendo a
decisão homologatória.
É o breve relatório. DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento.
Analisando os autos não vislumbro, de início, o perigo na demora que permita a concessão do efeito
pretendido. Isso porque não elencou qualquer situação de urgência que exija a suspensão da eficácia da
decisão ora agravada
Assim sendo, não tendo trazido aos autos a existência de prejuízo irreparável que não seja possível
aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, o indeferimento da suspensão requerida é medida
que se impõe.
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista, 24 de março de 2017.
Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara Cível da Comarca de Boa Vista que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 070240165.2012.8.23.0010, revogou a decisão homologatória dos cálculos apresentados e determinou a remessa
do feito à Contadoria.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000882-5 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: JOÃO MIGUEL
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
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Irresignada, a Agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser anulada, posto que o magistrado a
quo, ao revogar, ex officio, a decisão homologatória feriu o devido processo legal e a coisa julgada.
Aduz que a decisão em apreço é extra petita em razão da ausência de manifestação das partes quanto a
reforma, reexame ou revogação da decisão de homologação dos cálculos, bem como de não haver matéria
de ordem pública que permita a ocorrência da mitigação da coisa julgada.
Alega ainda que o juiz a quo recaiu em erro in procedendo, quando não observou os requisitos formais da
liquidação de sentença.
Por fim, afirmou que não poderia haver reexame pelo Juízo, mesmo que presente requerimento das partes
para revogação da decisão, haja vista a ocorrência da preclusão judicial consumativa.
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento,
para anular a decisão combatida e determinar que o processo retorne ao status a quo ante, mantendo a
decisão homologatória.
É o breve relatório. DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento.
Analisando os autos não vislumbro, de início, o perigo na demora que permita a concessão do efeito
pretendido. Isso porque não elencou qualquer situação de urgência que exija a suspensão da eficácia da
decisão ora agravada
Assim sendo, não tendo trazido aos autos a existência de prejuízo irreparável que não seja possível
aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, o indeferimento da suspensão requerida é medida
que se impõe.
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista, 24 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000417-0 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADA: DRA. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/RR Nº 4778-N
AGRAVADO: SEVERINO BRÍGLIA FILHO
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível da Comarca de Boa Vista nos autos nº 0711664-87.2013.8.23.0010, que rejeitou a impugnação
apresentada e homologou os cálculos de liquidação de sentença apresentados pelo Cartório Contador do
Juízo.
Diante da inexistência de documento que, embora não obrigatório, é necessário para a apreciação do
recurso, qual seja, a planilha com os cálculos elaborados pelo contador judicial e homologados pela
decisão combatida, a parte agravante foi intimada para promover a emenda da inicial (fl. 75), porém,
manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 76.
É o sucinto relato.
Decido.
Inicialmente cumpre esclarecer que, antes da análise do mérito recursal, faz-se necessário o juízo de
admissibilidade do recurso, e, não ultrapassada esta fase, não há como conhecer da irresignação.
Dispõe o art. 1.017, I e III, do NCPC:
"Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão
agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que
comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
(...)
III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis."

SICOJURR - 00056226

f7HS6KgBn7G5+HyImDT9rbiZpDE=

DECISÃO

ANO XX - EDIÇÃO 5946

098/207

Assim sendo, as peças obrigatórias e facultativas para formação do instrumento devem ser juntadas no
instante da propositura do agravo.
No entanto, o §3.º, do art. 1.1017, do NCPC, prevê a possibilidade da abertura de prazo para que a parte
agravante possa suprir alguma falha na formação do instrumento.
No presente caso, embora a agravante tenha juntado as peças indicadas no inciso I, do artigo 1.017, do
CPC, não trouxe aquelas que, apesar de facultativas, são necessárias para a comprovação das suas
alegações e imprescindíveis para o julgamento do presente recurso, e, mesmo devidamente intimada para
suprir tal falha, permaneceu inerte.
Dessa forma, considerando o não atendimento à determinação de emenda da inicial, impõe-se o não
conhecimento do agravo.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS NECESSÁRIAS/FACULTATIVAS.
A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO FEITO, MESMO APÓS TER SIDO
OPORTUNIZADO A PARTE A JUNTADA, IMPLICA EM NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (g.n.)
NEGA-SE SEGUIMENTO, LIMINARMENTE, POR TRATAR DE RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL, FORTE NOS ARTS. 525, INC. II, E 557, CAPUT, AMBOS DO CPC.
NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO." (TJRS - 24ª Câmara Cível, AgIn nº
70067805101, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 14.03.2016, negaram seguimento, DJe
21.03.2016)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FORMAÇÃO DEFICITÁRIA
DO INSTRUMENTO. PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA
SUPRIR A FALTA. DESCUMPRIMENTO.
O art. 525 do CPC elenca as peças obrigatórias para a interposição do agravo de instrumento, bem como
prevê a possibilidade de juntada de pelas facultativas que a parte agravante entenda como úteis e/ou
necessárias para compreensão da lide.
O STJ consolidou o entendimento, quando do julgamento do REsp repetitivo nº 1.102.467-STJ, que não
constando nos autos documento que, embora facultativo, seja necessário à compreensão da matéria, deve
ser oportunizada sua juntada pela parte. Hipótese em que a agravante, mesmo devidamente intimado para
suprir a falta, não o fez. Desatendimento da ordem que importa em não conhecimento do recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO". (TJRS - 11ª Câmara Cível, AgIn nº 70068098276, Rel.
Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j.03.03.2016, não conheceram, DJe 10.03.2016) (g.n.)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE JULGADO. PEDIDO DE
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Decisão agravada que, nos autos de Ação de Conhecimento em fase de execução (processo no
0011837- 69.1989.4.02.5101), indeferiu pedido de honorários contratuais, formulado pela Agravante,
patrona dos Autores, ao argumento de que "o pagamento dos honorários contratados pela parte e seu
procurador deve ser buscado na via própria, inclusive a executiva se o contrato possuir as características
de título executivo extrajudicial (art. 585 do CPC)".
2. É dever do agravante juntar as peças obrigatórias, bem como as necessárias à apreciação do recurso. A
ausência de quaisquer delas enseja o não conhecimento do recurso, face à sua inadmissibilidade, sendo
descabida a juntada de peças obrigatórias a posteriori.
3. O entendimento adotado por este Juízo encontra-se em consonância com o dos Tribunais Superiores, no
sentido de que, em agravo de instrumento, a juntada de peças facultativas, quando necessária à correta
apreciação da controvérsia, assume caráter obrigatório e sua falta enseja o não conhecimento do recurso.
(g.n.)
4. Agravo de Instrumento não conhecido." (TRF2 - 8ª Turma Especializada, AgIns nº 000839765.2014.4.02.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 26.02.2016, não conheceram)
Isso posto, em virtude da ausência de requisito essencial na formação do instrumento, não conheço do
presente agravo, nos termos do art. 932, III, do NCPC, c/c o art. 90, IV, do NRITJRR.
Publique-se. Intime-se.
Boa Vista, 23 de março de 2017.
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.801512-0 - BOA VISTA/RR
APELANTE: ELSIMAR DA CONCEIÇAO SILVA
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
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ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DECISÃO

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Trata-se de Apelação Cível interposta por Elismar da Conceição Silva, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2.ª Vara Cível que julgou improcedente o pedido autoral, em razão da ausência de valor a ser
complementado pela parte ré, ora apelada.
Alega a apelante, em síntese, que a médica indicada pelo Juízo não possui especialidade em ortopedia
para aferir a gravidade da lesão, motivo pelo qual a perícia realizada em Juízo apresentar total discrepância
em relação a perícia realizada pelo médico da própria parte ré, ora apelada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença monocrática e determinar o imediato
retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação de segunda perícia médica.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Em que pesem os argumentos do recorrente, a razão não lhe socorre.
Da análise do que nos autos consta, percebe-se que o magistrado a quo, amparado pelo laudo pericial
constante no evento 26, considerou a lesão no membro inferior esquerdo do apelante como parcial
incompleta de repercussão com gravidade residual, no qual se aplica o percentual de 10%, nos termos da
tabela constante na Lei n.º 6.194/74, alterada pela Lei 11.482/07.
Nesse contexto, o cálculo a ser observado para fins indenizatórios pela lesão é de 50% (graduação da
tabela) que corresponde a R$ 6.750,00. Reduzindo-se ao percentual quantificado no laudo pericial oficial,
qual seja, 10 % (repercussão residual), totaliza R$ 675,00.
Assim, considerando que houve o pagamento administrativo no valor de R$ 4.725,00 correta a sentença
monocrática que julgou improcedente o pedido autoral.
No que pertine à discordância do assistente de perícia indicado pela apelante quanto ao percentual da
gravidade da lesão, tal divergência não é suficiente para desmerecer o laudo oficial e tampouco possui o
condão de vincular a decisão do Julgador. Isso porque, esse não está adstrito a uma ou outra prova
produzida nos autos, podendo formar sua convicção pelo contexto probatório e pelos demais elementos do
processo.
ISSO POSTO, nego provimento ao recurso, na forma do art. 90,V do RITJRR, mantendo incólume a
sentença monocrática.
P.R.I.
Boa Vista (RR), 23 de março de 2017.
Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000836-1 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTES: GERSON CARNEIRO DA SILVA E OUTRA
ADVOGADO: DR. NESTOR ARAÚJO MORAIS – OAB/RR Nº 369-B
AGRAVADA: SONIA INES ZANDONAI
ADVOGADO: DR. ÂNGELO PECCINE NETO – OAB/RR Nº 791
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gerson Carneiro da Silva e Sasha Rocha Morais da Silva,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível que determinou a suspensão da Ação de
Imissão na Posse ajuizada pelos agravantes, até o julgamento final da Ação Anulatória que tramita na 2.ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima.
Argumentam os agravantes, em síntese, que adquiriram o imóvel em questão em leilão público extrajudicial
da Caixa Econômica Federal para moradia própria, sendo legítimos proprietários do bem.
Aduzem, ainda, que a decisão lhes causa graves prejuízos pela demora em se imitirem na posse e que a
ação proposta pela agravada na Justiça Federal não tem o condão de provocar a suspensão do processo
em tramite na esfera estadual.
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Por fim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo total provimento do recurso, para
reformar in totum a decisão guerreada.
Juntou aos autos os documentos obrigatórios para a formação do instrumento e os que entendeu
necessários para o deslinde da controvérsia.
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relato.
DECIDO.
Em primeiro lugar, considerando a declaração de hipossuficiência de fls. 48/49, defiro o pedido de justiça
gratuita.
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento.
Analisando os autos não vislumbro, de início, a presença da fumaça do bom direito que permita a
concessão do efeito pretendido. Isso porque o processo que tramita na Justiça Federal, ao que parece, se
insurge contra a validade da notificação da agravada de que seu imóvel iria a leilão, o que, de fato, pode
influenciar no exame da ação de imissão na posse ajuizada pelos agravantes.
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista (RR), 21 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001126-8 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: P. L. G.
DEFENSOR PÚBLICO: DR. FREDERICO CESAR LEÃO ENCARNAÇÃO
AGRAVADA: L. C. A. P.
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALESSANDRA ANDREA MIGLIORANZA
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da
Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Boa Vista - RR, nos autos da ação de
execução de alimentos nº 0822056-26.2015.8.23.0010, que decretou a prisão civil do devedor de alimentos.
O Agravante alega que se encontra em mora com as obrigações alimentícias, tendo sido citado para
pagamento dos atrasados, sob pena de prisão civil, com fundamento no art. 911 do NCPC.
Em suma, alegou que o valor da pensão estipulada encontra-se em patamar muito acima do razoável, vez
que possui outros dois filhos.
Alegou, também, que realizou o pagamento no montante de R$1.207,56, valor máximo que estava ao seu
alcance, demonstrando, assim, embora reconheça que não o exime da responsabilidade do pagamento
total da pensão acordada, que não é um pai irresponsável e indiferente à necessidade da Agravada.
Sustenta, ainda, que a decisão, ora vergastada, que decretou a prisão se mostra ilegal, porquanto não
procura resolver a questão de maneira menos gravosa para o Agravante. Além do mais, aduz que não
vislumbra vantagem em favor da Agravada o cumprimento da prisão.
Requereu, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, para que se determine o
recolhimento do mandado de prisão expedido; bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob
fundamento de perigo de dano irreparável e à plausabilidade do direito alegado (art. 1.019, I, do NCPC).
Requereu, também, "a designação de audiência de conciliação, a fim de possibilitar às partes o debate do
parcelamento do débito e eventual revisão do valor mensal da pensão".
Por fim, no mérito, requereu o provimento do recurso, para declarar a nulidade da decisão ora agravada.
As fls. 85/86 fora proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, bem
como a antecipação de tutela.
É o sucinto relato. DECIDO.
Estabelece o artigo art. 932, III, do NCPC, que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O interesse em recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos, devendo estar presente para
que se viabilize o exame da matéria impugnada pelo Tribunal, como bem destaca Nelson Nery Júnior:
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Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há
necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus
fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade +
utilidade como integrantes do interesse em recorrer. (in Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2004, p. 315). (Sem grifos no original).
Nesse sentido, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECLAMAÇÃO VOLTADA CONTRA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE MÉRITO.
JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. LEVANTAMENTO DE VULTOSA QUANTIA. TUTELA ANTECIPADA EM DESFAVOR DA
FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES: RESP. N.º 875.104/RJ E RESP. N.º 875.155/RJ. (...) 2. O interesse
em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é
mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Amaral Santos, in
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4.ª ed., v. IV, n.º 697, verbis: O que justifica o recurso é o
prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
na Rcl 1884 / RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgamento 26.08.2009, Publicação/Fonte DJe
14.09.2009). (Sem grifos no original).
Da análise do caso em comento, constato que fora proferida decisão de homologação do acordo feito no
EP.189, nos autos principais, conforme Evento Processual n.º 191 (autos n.º 0822056-26.2015.8.23.0010).
Por conseguinte, verifico ocorrente a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que
com a superveniência da decisão o conteúdo da decisão interlocutória Agravada restou prejudicado.
Desta forma, em atenção ao que alude o art. 485, VI, do NCPC, julgo extinto o feito sem resolução do
mérito, em face da perda superveniente do objeto.
Com as baixas necessárias, arquive-se.
Publique-se. Intime-se.
Boa Vista (RR), em 21 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Jefferson Fernandes da Silva
Desembargador Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.830873-3 - BOA VISTA/RR
APELANTE: VANESSA RAQUEL PEREIRA PONTES DA SILVA
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N
APELADO: AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADA: DRA. THATIANE TUPINAMBÁ DE CARVALHO – OAB/RR Nº 394-A
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão nº 0830873-79.2015.8.23.0010, que julgou procedente o pedido formulado
pela autora/recorrente.
Irresignada, a apelante alega, em síntese, a existência de nulidade de notificação para constituição da mora.
Aduz, ainda, que mesmo que a notificação tivesse ocorrido corretamente, houve descaracterização da
mora em razão ação revisional de contrato bancário anteriormente interposta.
Argui inobservância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e necessidade de
aplicação da teoria do adimplemento substancial.
Aduz a insubsistência da condenação da apelante em honorários sucumbenciais, uma vez que o
Magistrado não analisou o pedido de justiça gratuita.
Requer recebimento e provimento da Apelação.
Contrarrazões apresentadas, EP 58, pugnando pela manutenção da sentença.
É o relato necessário. Decido monocraticamente, autorizada pelo art. 90 do NRITJRR.
Conheço do apelo, pois presentes os requisitos para o processamento.
Primacialmente necessário perquirir se a notificação encaminhada à parte ré, ora apelada, no endereço do
contrato - recebida por pessoa diversa - vale como comprovação da notificação de mora.
Compulsando os autos verifica-se o cumprimento do requisito. É Compreensão assente do STJ que para a
comprovação da mora é suficiente que a notificação com aviso de recebimento (AR) seja entregue no
endereço do devedor, não sendo exigido assinatura do próprio destinatário. Ou seja, é necessária a
entrega efetiva do AR, independentemente de quem a receba, desde que entregue no endereço indicado
no contrato.
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Nesse o entendimento:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM
DEPÓSITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR.
VALIDADE. DECRETO-LEI N. 911, ART. 2º, § 2º. EXEGESE. I. Válida a notificação para constituição em
mora do devedor efetuada em seu domicílio, ainda que não lhe entregue pessoalmente. Precedentes do
STJ. II. Recurso especial conhecido e provido, para afastar a extinção do processo, determinando ao
Tribunal de Alçada a apreciação das demais questões postas no agravo de instrumento.(STJ - REsp
692.237/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 11/4/2005).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO.
NECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de alienação
fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do
Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação
pessoal. 2. Na hipótese, o Eg. Tribunal de origem consigna que não há comprovação de que a notificação,
embora remetida para o endereço constante do instrumento contratual, foi efetivamente recebida no
endereço do domicílio do devedor, não restando, portanto, comprovado o atendimento do requisito da
constituição deste em mora para prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. Embora desnecessário
o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de que
efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento" (STJ - AgRg no Ag 1315109/RS, QUARTA TURMA, Min. Raul Araújo, DJe 21/03/2011).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC)- ARRENDAMENTO MERCANTIL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Para a comprovação da mora é
suficiente a notificação por aviso de recebimento (AR), entregue no endereço do devedor, não sendo
exigido que a assinatura seja do próprio destinatário. Precedentes do STJ. 2. A notificação extrajudicial
prévia, nos termos da Súmula n.º 245 do STJ, destina-se apenas a comprovar a mora do devedor, não
sendo exigível que indique o valor correspondente. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de
multa. (STJ - AgRg no AREsp 139.807/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 20/11/2012, DJe
05/12/2012).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MORA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO
TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser
comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de
Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013) 2. Ainda que não se
exija que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente pelo devedor, verifica-se que, na hipótese
em apreço, ela, de fato, não se efetivou. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no
AREsp 501.866/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/06/2014).
Assim, resta demonstrada, a realização da notificação extrajudicial no endereço do contrato, qual seja Rua
Lobo Dalmada, n. 422, bairro São Francisco, nesta urbe.
Quanto à alegação de desconstituição da mora em razão de ação revisional, sub autos nº 083670848.2015.8.23.0010, intentada após a ação de busca e apreensão, esta, também não merece prosperar
porque a simples propositura de ação revisional de contrato bancário não inibe a caracterização da mora e
tampouco impede o credor de reaver a posse do bem (Súmula 380 do STJ), sendo necessário, para
desconstituir a mora e autorizar a extinção da ação de busca e apreensão, que tenha ocorrido o trânsito em
julgado do decisum em sede revisional, reconhecendo a abusividade e ilegalidade das cláusulas
contratadas, o que não restou comprovado na espécie.
Referente à alegação de adimplemento substancial, a Quarta Turma do STJ, firmou compreensão num
caso de ação de reintegração de posse por inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil
(leasing). O referido órgão, por maioria, entendeu que diante do substancial adimplemento do contrato era
desproporcional a reintegração de posse e contrária aos princípios basilares do Direito Civil, como a função
social do contrato e a boa-fé objetiva. Eis o acórdão:
"DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
(LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO
DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS
DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
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1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e da
função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual "[a] parte lesada pelo inadimplemento pode
pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos,
indenização por perdas e danos".
2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado
do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da
preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato.
3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento substancial dos contratos, porquanto o
réu pagou: "31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado)
e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido". O mencionado descumprimento contratual é inapto a
ensejar a reintegração de posse pretendida e, consequentemente, a resolução do contrato de
arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença.
4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes.
Apenas se afirma que o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra
consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode,
certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à
persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do título.
5. Recurso especial não conhecido". (STJ - (REsp 1051270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011)
A mesma compreensão se aplica para os casos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. TEMA CENTRAL.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL. PROCEDÊNCIA NA MESMA EXTENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. "É inequívoco o prequestionamento quando a questão objeto do especial é o tema central do acórdão
estadual." (AgRg no Ag 1012324/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, Unânime, DJe:
24/11/2008) II. "Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional firmou entendimento no sentido de que o
depósito efetuado a menor em ação de consignação em pagamento não acarreta a total improcedência do
pedido, na medida em que a obrigação é parcialmente adimplida pelo montante consignado, acarretando a
liberação parcial do devedor. O restante do débito, reconhecido pelo julgador, pode ser objeto de execução
nos próprios autos da ação consignatória (cf. REsp nº 99.489/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ
de 28.10.2002; REsp nº 599.520/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 1.2.2005; REsp nº
448.602/SC, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 17.2.2003;
AgRg no REsp nº 41.953/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ de 6.10.2003; REsp nº
126.326/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 22.9.2003)." (REsp 613552/RS, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, Quarta Turma, Unânime, DJ: 14/11/2005, p. 329).
III. Se as instâncias ordinárias reconhecem, após a apreciação de ações consignatória e de busca e
apreensão, com fundamento na prova dos autos, que é extremamente diminuto o saldo remanescente em
favor do credor de contrato de alienação fiduciária, não se justifica o prosseguimento da ação de busca e
apreensão, sendo lícita a cobrança do pequeno valor ainda devido nos autos do processo.
IV. Recurso especial a que se nega provimento". (STJ - REsp 912.697/RO, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Deferimento liminar. Adimplemento substancial. Não viola
a lei a decisão que indefere o pedido liminar de busca e apreensão considerando o pequeno valor da dívida
em relação ao valor do bem e o fato de que este é essencial à atividade da devedora. Recurso não
conhecido". (STJ - REsp 469.577/SC, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado
em 25/03/2003, DJ 05/05/2003, p. 310)
"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Falta da última prestação. Adimplemento substancial. O
cumprimento do contrato de financiamento, com a falta apenas da última prestação, não autoriza o credor a
lançar mão da ação de busca e apreensão, em lugar da cobrança da parcela faltante. O adimplemento
substancial do contrato pelo devedor não autoriza ao credor a propositura de ação para a extinção do
contrato, salvo se demonstrada a perda do interesse na continuidade da execução, que não é o caso. Na
espécie, ainda houve a consignação judicial do valor da última parcela. Não atende à exigência da boa-fé
objetiva a atitude do credor que desconhece esses fatos e promove a busca e apreensão, com pedido
liminar de reintegração de posse. Recurso não conhecido". (STJ - REsp 272.739/MG, Rel. Ministro RUY
ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 299)
Na espécie, embora a parte diga que pagou 37 (trinta e sete) das 60 (sessenta) parcelas contratadas, não
faz prova do adimplemento, motivo pelo qual se impõe o desprovimento do pedido.
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Acerca da condenação da ora recorrente ao ônus sucumbencial, verifica-se que a parte ré/apelante
formulou, em sede de contestação, pedido de gratuidade da justiça, aduzindo não poder arcar com as
custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, o qual não foi analisado
expressamente pelo MM. Juiz a quo, podendo, entretanto, ser apreciado nesta instância recursal.
Nesse sentido já se manifestou esta e. Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, I, E ART. 295, I, DO CPC.
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA EXORDIAL E NÃO APRECIADO PELO MM. JUIZ A QUO.
DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA ANTE A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, RESSALVADA A REGRA DO ART. 12 DA LEI 1.060/50.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (g.n.)
(TJRR – AC 0060.14.801382-8, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Única, julg.: 16/02/2016, DJe
26/02/2016, p. 58)
Importante ressaltar que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada não
se afigura absoluta, não impedindo que o Juiz analise as circunstâncias do caso concreto, ponderando se a
parte realmente faz jus à concessão do beneplácito da justiça gratuita.
Acerca do tema:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. SÚMULA Nº 07/STJ. 1. A declaração de pobreza firmada pelo litigante goza de presunção
relativa, abrindo ensanchas para que o julgador averígue a real existência ou persistência da miserabilidade,
quando entender necessário. Nesse caso, a revisão dos parâmetros adotados pelo Tribunal a quo encontra
óbice no verbete sumular nº 07/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (g.n.)
(AgRg no REsp 1.180.736/SP, Rel. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta
Turma, julgado em 12.4.2011, DJe 12.5.2011).
Dito isso, entendo que não devam ser concedidos os benefícios da justiça gratuita à ré, ora apelante, pois,
no caso em análise, verifico que a parte recorrente se limitou a argumentar que, para concessão da
benesse pleiteada, basta a declaração de pobreza, não juntando qualquer prova documental que
corroborasse a impossibilidade de pagamentos das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio
ou da família, situação que, somada ao valor do contrato entabulado entre as partes (R$ 19.545,60 – em 60
parcelas de R$ 499,68) e a profissão exercida pela recorrente (técnica em edificações) importa em
indeferimento do pedido, devendo ser mantida a sua condenação ao ônus sucumbencial sem qualquer
ressalva.
Diante do exposto, arrimada no entendimento supra e autorizada pelo art. 90, do NRITJRR, conheço do
recurso, para negar provimento ao apelo.
P.R.I.
Boa Vista, 20 de março de 2017.
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Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000809-8 – RORAINÓPOLIS/RR
IMPETRANTE: LAURO AUGUSTO DO NASCIMENTO – OAB/AM Nº 8168
PACIENTES: DELI FRANCISCO MOREIRA SILVA E OUTROS
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO

Este pedido de habeas corpus foi impetrado contra ato do Promotor de Justiça de Rorainópolis, tramitado
inicialmente naquela Comarca, tendo sido remetido para o TJ/RR após o reconhecimento da incompetência
por aquele Juízo (cf. fls. 15), sendo que me coube a relatoria.
Entretanto, observo que o objeto deste habeas corpus é a solicitação da devolução de autos e não o direito
de ir e vir, cuidando-se de pedido manifestamente incabível.
Isto posto, nos termos do artigo 184 do RITJ/RR, nego seguimento a este HC, indeferindo-o, de plano.
Publique-se, intimem-se e arquive-se.
Boa Vista (RR), 21 de março de 2017.
Jésus Nascimento
Desembargador Relator
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HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000819-7 - RORAINÓPOLIS/RR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA
PACIENTE: FRANCISCO ARMANDO MARQUES
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO
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DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ARMANDO
MARQUES e ERISVALDO RIBEIRO PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de
Rorainópolis/RR.
Relata, em síntese na inicial, que os pacientes encontram-se presos desde 11/03/2016, e tiveram suas
prisões convertidas em preventiva no dia 14/03/2016 por tráfico e associação para o tráfico de
entorpecentes.
Afirma que os autos tiveram a instrução criminal encerrada em 13/02/2017, e os pacientes foram absolvidos
da acusação de associação para o tráfico e condenados por tráfico de entorpecentes, a uma pena de 05
anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, tendo o Juízo a quo negado aos pacientes o
direito de recorrer em liberdade, o que é incompatível com o regime prisional fixado na sentença.
Requer, por fim, seja concedida a liminar e expedidos os consequentes alvarás de soltura em favor dos
pacientes, com a dispensa do pedido de informações face a juntada integral dos autos.
Os autos vieram acompanhados de documentos.
É o breve relato dos fatos. DECIDO.
O pedido liminar em sede de habeas corpus, é admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, e, para sua
concessão, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das medidas cautelares,
quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris.
In casu, a liminar não merece deferimento. Explico.
Dentre as argumentações da impetrante, esta informa que os pacientes foram condenados há 05 anos em
regime semiaberto, e que a negação do direito de recorrer em liberdade agravaria a situação dos pacientes,
pois permitiria a manutenção destes em regime fechado.
Compulsando os autos verifico que as guias de execução provisória de pena foram expedidas às fls.
111/112, o que afasta a alegação de que os pacientes esperarão o resultado do recurso em regime fechado,
visto que com a execução provisória da pena, eles terão todos os benefícios inerentes ao regime de pena
aplicado na sentença, ou seja, o semiaberto, antes mesmo da apreciação de eventual recurso, o que afasta
o fumus boni juris.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar, por ausência do fumus boni juris, no caso em concreto.
Estando os autos devidamente instruídos, entendo dispensável a requisição de informações.
Destarte, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal.
Publique-se e intime-se.
Boa Vista (RR), 21 de março de 2017.
Jésus Nascimento
Desembargador Relator

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível da Comarca de Boa Vista nos autos nº 0818299-87.2016.8.23.0010.
Diante da ausência de assinatura do advogado na exordial do agravo, bem como da certidão da respectiva
intimação ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade do recurso, foi oportunizado à
parte sanar os vícios (fl. 30), porém, manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 31.
É o sucinto relato.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000322-2 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: JOSÉ MANOEL 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. ELAINE BIANCHI
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Decido, autorizada pelo disposto no art. 90, IV, do RITJRR.
O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque o recurso não foi subscrito pelo advogado do agravante, sendo, portanto, inexistente, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE ASSINATURA
NA PETIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE. ASSINATURA DA
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que não consta a assinatura do procurador da agravante na petição do agravo de
instrumento.
2. Encontra-se pacificado nesta Corte entendimento no sentido de que, na instância especial, o recurso
sem assinatura do advogado é considerado inexistente.
3. A assinatura da declaração de autenticidade, em folha separada da peça recursal, não supre a firma
faltante na petição, pois não se trata do mesmo signatário e o documento não integra as razões do recurso.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no Ag: 1174595 MG 2009/0145036-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de
Julgamento: 19/11/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2009) – g.n.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO NA
PETIÇAO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 288 DO STF.
1. O recurso desprovido da assinatura de advogado regularmente constituído pela parte recorrente, nesta
via excepcional, importa em sua inexistência. (Precedentes: AgRg no REsp n.º 652.308/RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 25/10/2004; AgRg no Ag n.º 482.827/SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 08/09/2003; AgRg no Ag n.º 418.392/SC, Primeira Turma, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 09/12/2002).
2. Entendimento sólido desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de que compete a agravante a correta
formação do instrumento.
3. É dever da parte agravante, zelar pela adequada formação do instrumento de agravo manejado contra
decisão que, na origem, obstou o seguimento de seu apelo nobre, não se restringindo ao correto traslado
das peças que lhe são obrigatórias ou imprescindíveis à compreensão da controvérsia posta nos autos,
importando, também, na adequada elaboração da peça recursal, que obrigatoriamente, para merecer
conhecimento, há de estar subscrita por advogado legalmente habilitado e devidamente constituído pela
parte interessada.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no Ag 755154/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 21/09/2006) – g.n.
Impende ressaltar que a ausência de assinatura na petição recursal não acarreta, de plano, o nãoconhecimento do recurso, porquanto se trata de mera irregularidade, passível de ser sanada.
Contudo, no caso concreto, verifica-se que foi determinada a intimação da parte, por seu advogado, para
sanar, dentre outros, o vício apontado, sem que qualquer providência tenha sido tomada.
Ressalta-se, outrossim, a desnecessidade de intimação pessoal da parte para assinar a petição, mormente
quando se trata de ato que incumbe ao seu procurador.
Isso posto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, III, do NCPC, c/c o art. 90, IV, do
NRITJRR.
Publique-se. Intime-se.
Boa Vista, 23 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000851-0 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: PABLO ANDRÉ ALVES DE MOURA
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADO: DR. MARCO ANDRÉ HONDA FLORES – OAB/MS Nº 6171
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara Cível da Comarca de Boa Vista que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.º 080526113.2013.8.23.0010, homologou a planilha de cálculos apresentada pela parte autora, determinando a
remessa dos autos à contadoria.
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Irresignada, a Agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser anulada, posto que o magistrado a
quo, ao revogar, ex officio, a decisão homologatória feriu o devido processo legal e a coisa julgada.
Aduz que a decisão em apreço é extra petita em razão da ausência de manifestação das partes quanto a
reforma, reexame ou revogação da decisão de homologação dos cálculos, bem como de não haver matéria
de ordem pública que permita a ocorrência da mitigação da coisa julgada.
Alega ainda que o juiz a quo recaiu em erro in procedendo, quando não observou os requisitos formais da
liquidação de sentença.
Por fim, afirmou que não poderia haver reexame pelo Juízo, mesmo que presente requerimento das partes
para revogação da decisão, haja vista a ocorrência da preclusão judicial consumativa.
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento,
para anular a decisão combatida e determinar que o processo retorne ao status a quo ante, mantendo a
decisão homologatória.
É o breve relatório. DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento.
Analisando os autos não vislumbro, de início, o perigo na demora que permita a concessão do efeito
pretendido. Isso porque não elencou qualquer situação de urgência que exija a suspensão da eficácia da
decisão ora agravada
Assim sendo, não tendo trazido aos autos a existência de prejuízo irreparável que não seja possível
aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, o indeferimento da suspensão requerida é medida
que se impõe.
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista, 21 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000862-7 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADO: BANCO FINASA BMC S/A
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara Cível da Comarca de Boa Vista que, nos autos da Ação de Cumprimento Contratual, homologou a
planilha de cálculos apresentada pela parte autora, determinando a remessa dos autos à contadoria.
Irresignada, a Agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser anulada, posto que o magistrado a
quo, ao revogar, ex officio, a decisão homologatória feriu o devido processo legal e a coisa julgada.
Aduz que a decisão em apreço é extra petita em razão da ausência de manifestação das partes quanto a
reforma, reexame ou revogação da decisão de homologação dos cálculos, bem como de não haver matéria
de ordem pública que permita a ocorrência da mitigação da coisa julgada.
Alega ainda que o juiz a quo recaiu em erro in procedendo, quando não observou os requisitos formais da
liquidação de sentença.
Por fim, afirmou que não poderia haver reexame pelo Juízo, mesmo que presente requerimento das partes
para revogação da decisão, haja vista a ocorrência da preclusão judicial consumativa.
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento,
para anular a decisão combatida e determinar que o processo retorne ao status a quo ante, mantendo a
decisão homologatória.
É o breve relato.
DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento.
Analisando os autos não vislumbro, de início, o perigo na demora que permita a concessão do efeito
pretendido. Isso porque não elencou qualquer situação de urgência que exija a suspensão da eficácia da
decisão ora agravada
Assim sendo, não tendo trazido aos autos a existência de prejuízo irreparável que não seja possível
aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, o indeferimento da suspensão requerida é medida
que se impõe.
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista-RR, 22 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
PUBLICAÇÃO DE DESAPCHO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000.17.000834-6 - BOA VISTA/RR
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DESPACHO
Considerando o disposto no parágrafo único, do art. 953 do CPC/2015, determino a intimação do suscitante
para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a regularização do instrumento.
Boa Vista (RR), 21 de março de 2017.
Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000860-1 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: PATRÍCIA GONÇALVES SILVA DE MELO
ADVOGADO: DR. JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS – OAB/RR Nº 1105-N
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DESPACHO
Com fulcro no art. 932, parágrafo único do CPC/2015, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco)
dias, juntar aos autos a certidão da intimação ou outro documento capaz de demonstrar a tempestividade
recursal, nos termos do art. 1.017, I, do CPC/2015.
Boa Vista (RR), 22 de março de 2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000854-4 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: DOURIVAL COELHO MARANHÃO
ADVOGADOS: DRA. SILVANA BORGHI GANDUR PIGARI E OUTRO – OAB/RR Nº 240-B
AGRAVADO: FULANOS DE TAL
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DESPACHO
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É sabido que o agravo de instrumento é o único recurso cível interposto diretamente perante o Tribunal de
Justiça, competindo ao recorrente o dever de formação do instrumento com as peças indispensáveis e as
necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 1016 e 1017 do CPC/2015.
Não sendo eletrônico os autos do recurso, a parte agravante tem o ônus de cumprir com o estabelecido nos
referidos artigos.
Assim, considerando o disposto no parágrafo único, do art. 932 do CPC/2015, determino a intimação da
agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a regularização do instrumento, sob pena de seu
não conhecimento.
Boa Vista (RR), 21 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000820-5 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. ARTHUR GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO – OAB/RR Nº 424-P
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DESPACHO
É sabido que o agravo de instrumento é o único recurso cível interposto diretamente perante o Tribunal de
Justiça, competindo ao recorrente o dever de formação do instrumento com as peças indispensáveis e as
necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 1016 e 1017 do CPC/2015.
Não sendo eletrônico os autos do recurso, a parte agravante tem o ônus de cumprir com o estabelecido nos
referidos artigos.
Assim, considerando o disposto no parágrafo único, do art. 932 do CPC/2015, determino a intimação da
agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a regularização do instrumento, sob pena de seu
não conhecimento.
Boa Vista (RR), 21 de março de 2017.
Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001997-2 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: DAVID SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS: DR. MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO E OUTRO – OAB/RR Nº 748
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI
DESPACHO
Intime-se o advogado do agravante para firmar assinatura na petição recursal, no prazo da Lei, nos termos
do art. 932, parágrafo único, do NCPC.
Transcorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.
Boa Vista, 21 de março de 2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.000498-2 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. GIERCK GUIMARÃES MEDEIROS – OAB/RR Nº 275-B
AGRAVADA: ASSIS & BORGES LTDA
ADVOGADO: DR. SHISKÁ PALAMITSHCHECE PEREIRA PIRES – OAB/RR Nº 1029
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
DESPACHO
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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.
5. Em caso de pedido de sustentação oral inclua-se o processo em pauta de julgamento presencial,
independentemente de nova conclusão.
Boa Vista (RR), em 21 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.812876-8 - BOA VISTA/RR
APELANTE: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA - BOVESA
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264-N
APELADA: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
ADVOGADO: DR. RICARDO HERCULANO BULHÕES DE MATTOS FILHO – OAB/RR Nº 313-A
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.
5. Em caso de pedido de sustentação oral inclua-se o processo em pauta de julgamento presencial,
independentemente de nova conclusão.
Boa Vista (RR), em 17 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000257-0 - BOA VISTA/RR
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/MG Nº 44698-N
APELADO: JOSÉ RAMOS DA SILVA
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

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.
5. Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento
presencial, independentemente de nova conclusão.
Boa Vista - RR, 13 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.813389-4 - BOA VISTA/RR
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
ADVOGADO: DR. VICENTE RICARTE BEZERRA NETO – OAB/RR Nº 964-N
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APELADO: JOCIMARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

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.
5. Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento
presencial, independentemente de nova conclusão.
Boa Vista - RR, 13 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005.16.800263-1 - ALTO ALEGRE/RR
APELANTE: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DR. VANDERLEI OLIVEIRA
APELADO: CLARO S/A
ADVOGADO: DSR. RAFAEL GONÇALVES ROCHA – OAB/RS Nº 41486-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 e o voto no sistema da pauta de
julgamento virtual.
5. Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento
presencial, independentemente de nova conclusão.
Boa Vista - RR, 13 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.15.002310-9 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N
AGRAVADA: MARINALDA OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADO: DR. ANDRÉ FELIPE MONTENEGRO MARQUES – OAB/RR Nº 1205-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

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 20 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
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Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001781-0 – BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
EMBARGADO: FLÁVIO SOUSA SILVA
ADVOGADO: DR. ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO – OAB/RR Nº 510-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

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 21 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.724878-8 - BOA VISTA/RR
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADO: DR. SIVIRINO PAULI – OAB/RR Nº 101-B
APELADOS: COSTA E DINO SERVIÇOS LTDA E OUTROS
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA
DESPACHO
1. Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR.
2. Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR.
3. Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 17 de março de 2017.
Juiz Conv. Jarbas Lacerda de Miranda
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.11.704312-4 - BOA VISTA/RR
1ª APELANTE / 2º APELADA: SEVERINA BARROS DE MORAES
ADVOGADO: DR. IGOR JOSÉ DE LIMA REIS – OAB/RR Nº 690-N
2º APELANTE / 1º APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

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.
5. Havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento presencial.
Boa Vista, 20 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.817098-2 - BOA VISTA/RR
APELANTE: ANDERSON CUSTODIO DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS – OAB/RR Nº 1105-N
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

DESPACHO
1. Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR.
2. Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR.
3. Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 21 de março de 2017.
Juiz Conv. Jarbas Lacerda de Miranda
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000838-7 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: SAMUEL LIMA RODRIGUES
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N
AGRAVADA: SERVS/BV FINANCEIRA - CFI BV FINANCEIRA
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA
DESPACHO
O presente Agravo de Instrumento é tempestivo, porque o Recorrente foi intimado em 13/03/2017 (fl. 17) e
interpôs o recurso no dia 20/03/2017, dentro dos quinze dias úteis seguintes (§ 5º. do art. 1.003 c/c o art.
219 do CPC). A petição preenche os requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC. O Agravante é beneficiado
pela gratuidade da justiça. O recurso é cabível, tendo em vista que se enquadra na situação prevista no
parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.
Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Por essas razões, intime-se o Agravado, na forma do inc. II do art. 1019, facultando-lhe juntar a
documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.
Após, volte-me.
Boa Vista, 21 de março de 2017.
Juiz Conv. Jarbas Lacerda
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000839-5 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N
AGRAVADA: SERVS/BV FINANCEIRA - CFI BV FINANCEIRA
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA

O presente Agravo de Instrumento é tempestivo, porque a Recorrente foi intimada em 13/03/2017 (fl. 16) e
interpôs o recurso no dia 20/03/2017, dentro dos quinze dias úteis seguintes (§ 5º. do art. 1.003 c/c o art.
219 do CPC). A petição preenche os requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiada
pela gratuidade da justiça. O recurso é cabível, tendo em vista que se enquadra na situação prevista no
parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.
Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Por essas razões, intime-se o Agravado, na forma do inc. II do art. 1019, facultando-lhe juntar a
documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.
Após, volte-me.
Boa Vista, 21 de março de 2017.
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Juiz Conv. Jarbas Lacerda de Miranda
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.830888-4 - BOA VISTA/RR
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADA: DRA. ROSANGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/RR Nº 416-A
APELADA: JOSILEIDE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

DESPACHO
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os
autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0830888-83.2014.8.23.0010, em virtude de anterior ajuizamento
pela recorrida de Ação Revisional de Contrato Bancário nº 0815377-10.2015.8.23.0010, cujo julgamento
procedente reconheceu a abusividade na cobrança de juros e encargos contratuais, descaracterizando,
assim, a mora, requisito essencial da busca e apreensão.
Ocorre que nos autos da revisional houve interposição de recurso de apelação, registrado sob o nº
0010.15.815377-4 e distribuído em 27.01.2016, cuja relatoria é do desembargador Jefferson Fernandes da
Silva.
O art. 73 do RITJRR determina que a distribuição de recurso ao Desembargador firma sua competência,
tornando-o prevento para as demais ações referentes ao mesmo processo. Eis o teor do mencionado
dispositivo:
Art. 73. A distribuição de ação de competência originária ou de recurso torna preventa a competência do
relator para todos os recursos e ações posteriores referentes ao mesmo processo.
Também o § 3º, do art. 55, do CPC, assim dispõe:
Art. 55. …
§ 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
O contrato entabulado entre as partes é objeto das duas ações.
Por essas razões, remetam-se estes autos ao desembargador Jefferson Fernandes da Silva, por força do
art. 73 do RITJRR, bem como do § 3º, do art. 55 do CPC, sem prejuízo de futura compensação.
Boa Vista (RR), em 17 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000769-4 - BOA VISTA/RR
APELANTE: CLEUDILENE VIEIRA LIRA
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA
DESPACHO

Juiz Conv. Jarbas Lacerda de Miranda
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000837-9 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: ADELE SALOMÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: DR. RODRIGO LEPLETIER DE FREITAS E OUTROS – OAB/RR Nº 1683
AGRAVADO: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GUTEMBERG DANTAS LICARIÃO – OAB/RR Nº 187
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1. Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR.
2. Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR.
3. Após, voltem-me conclusos.
Boa Vista, 21 de março de 2017.

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

115/207
Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS
DESPACHO
É sabido que o agravo de instrumento é o único recurso cível interposto diretamente perante o Tribunal de
Justiça, competindo ao recorrente o dever de formação do instrumento com as peças indispensáveis e as
necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 1016 e 1017 do CPC/2015.
Não sendo eletrônico os autos do recurso, a parte agravante tem o ônus de cumprir com o estabelecido nos
referidos artigos.
Assim, considerando o disposto no parágrafo único, do art. 932 do CPC/2015, determino a intimação da
agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a regularização do instrumento, sob pena de seu
não conhecimento.
Boa Vista (RR), 21 de março de 2017.
Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000825-4 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CÉSAR E OUTRA
ADVOGADOS: DR. JOSÉ IVAN FONSECA FILHO E OUTROS – OAB/RR Nº 539
AGRAVADA: LB CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO: DR. ISAAC PIRES MARTINS FARIAS JÚNIOR – OAB/RR Nº 605-N
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
DESPACHO
Desentranhe-se a petição de fls. 12/21, pois trata-se da contrafé.
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 20 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000857-7 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTES: SABEMI SEGURADORA S/A E OUTRA
ADVOGADOS: DR. PEDRO TORELLY BASTOS E OUTROS – OAB/RS Nº 28708
AGRAVADA: IRISLENE ARIENE GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADOS: DR. EDNALDO GOMES VIDAL E OUTRA – OAB/RR Nº 155-B
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), 21 de março de 2017.

HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000207-5 - RORAINÓPOLIS/RR
IMPETRANTE: RONILDO BEZERRA DA SILVA – OAB/RR Nº 1418
PACIENTE: THIAGO DA SILVA MONTEIRO
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO
DESPACHO
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Desa. Tânia Vasconcelos
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1. Tendo em vista o documento de fl. 26, requisitem-se, à autoridade coatora, MM. Juiz da Comarca de
Rorainópolis, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), as informações necessárias à análise do presente writ,
observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno, para que
constem nas informações todos os dados necessários à apreciação do mérito.
2. Após, abra-se vista ao d. Ministério Público graduado para manifestação, no prazo legal.
3. Em seguida, retornem os autos conclusos.
4. Publique-se e intimem-se.
Boa Vista, 23 de março de 2017.

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

Leonardo Pache de Faria Cupello
Desembargador
Relator
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000861-9 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: DIONISIO COELHO DE ARAÚJO
ADVOGADO: DR. JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS – OAB/RR Nº 1105
AGRAVADO: ITAÚ SEGUROS S/A
ADVOGADO: DR. VÍCTOR JOSÉ PETRAROLI NETO – OAB/SP Nº 31464
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), 22 de março de 2017.
Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.830133-2 - BOA VISTA/RR
APELANTE: E. DA SILVA AGUIAR – EPP
ADVOGADOS: DR. JOSÉ DEMONTIÊ SOARES LEITE E OUTRA – OAB/RR Nº 128-B
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – OAB/RR Nº 464-P
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.
5. Havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento presencial.
Boa Vista, 20 de março de 2017.

AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000702-5 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A
ADVOGADOS: DR. MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO E OUTROS – OAB/GO Nº 21593-A
AGRAVADO: VALDEMIR GUARRIDO PEIXOTO
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI
DESPACHO
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Intime-se o agravado para se manifestar sobre o agravo interno de fls. 02/11, no prazo legal.
Boa Vista/RR, 15 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000731-4 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: DR. JOÃO LOYO DE MEIRA LINS – OAB/SP Nº 319936
AGRAVADO: ARGEMIRO MOREIRA DE FARIAS NETO
ADVOGADO: DR. BRUNO BARBOSA GUIMARÃES SEABRA – OAB/RR Nº 642
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNADES
DESPACHO
1. Nos termos do artigo 1.021, § 2º, do NCPC, o agravo interno será dirigido ao Relator, que poderá exercer
o juízo de retratação ou, não sendo o caso, levar o recurso a julgamento pelo órgão colegiado;
2. Portanto, considerando que o juízo de retratação é ato privativo do Relator, remetam-se os presentes
autos ao Juiz Convocado Jarbas Lacerda, eis que proferiu a decisão monocrática ora impugnada;
3. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 10 de março de 2017.
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA
Desembargador Relator
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000731-4 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: DR. JOÃO LOYO DE MEIRA LINS – OAB/SP Nº 319936
AGRAVADO: ARGEMIRO MOREIRA DE FARIAS NETO
ADVOGADO: DR. BRUNO BARBOSA GUIMARÃES SEABRA – OAB/RR Nº 642
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA
DESPACHO
Intimem-se o agravado para nos termos do §2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, manifestar-se
sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, volte-me.
Publique-se e intime-se.
Boa Vista, 16 de março de 2017.
Juiz conv. Jarbas Lacerda de Miranda
Relator

DESPACHO
Dê-se vista aos 2.º e 3.º apelantes (Lázaro Pereira de Melo e Alex Teodoro Pereira), através de seus
advogados constituídos, para oferecerem as razões recursais (CPP, art. 600, § 4.°) - EP 1.46, fl. 311.
Posteriormente, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que seja designado
membro do Ministério Público de 1.° grau para apresentar as contrarrazões.
Em seguida, dê-se vista ao Parquet graduado.
Ao final, conclusos.
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APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010.15.003320-6 / BOA VISTA.
1º APELANTE: ROBSON SOARES MIRANDA
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO
2º E 3º APELANTES: LÁZARO PEREIRA DE MELO E ALEX TEODORO PEREIRA
ADVOGADOS: DR. RUSSIAN LIBERATO RIBEIRO DE ARAÚJO LIMA E OUTROS – OAB/RR Nº 1134
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA
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Boa Vista, 28 de março de 2017

Publique-se.
Boa Vista, 23 de março de 2017.
Des. RICARDO OLIVEIRA
Relator
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0000.15.002732-4 - BOA VISTA/RR
AUTORES: LAURIVAL DA SILVA ROCHA E OUTROS
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA REGINA PINHEIRO CASTRO LIMA
RÉUS: IVAN AUGUSTO PINTO FERREIRA E OUTROS
ADVOGADO: DR. ORLANDO GUEDES RODRIGUES – OAB/RR Nº 120-B
RELATOR: JUIZ CONVOCADO JARBAS LACERDA DE MIRANDA
DESPACHO
As justificativas para a eventual rescisão da sentença são: erro de fato e dolo dos vencedores.
O erro de fato, justificador da ação rescisória, não admite dilação probatória, porque ele deve ser verificável
do exame dos autos (inc. VIII do art. 966 do CPC/2015).
Por essas razões, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias:
1 – informem se têm interesse na composição consensual (mediante conciliação);
2 – ou, em caso negativo, especifiquem as provas que pretendem produzir, em relação à alegação de dolo
dos vencedores.
Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me.
Boa Vista, 07 de março de 2017.
Juiz Conv. Jarbas Lacerda de Miranda
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.05.100969-3 - BOA VISTA/RR
APELANTE: MÁRIO FÁTIMO DA SILVA CESÁRIO
ADVOGADO: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA – OAB/RR Nº 481
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RELATOR: DES. MAURO CAMPELLO
DESPACHO
1) Declaro-me impedido em razão de ter atuado no primeiro grau de jurisdição, conforme artigo 252, III, do
CPP;
2) Redistribua-se o feito a outro revisor;
3) Publique-se;
4) Cumpra-se.
Boa Vista (RR), em 23 de março de 2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000348-7 - 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
AGRAVADA: ANDREIA DAS GRAÇAS LACERDA
ADVOGADO: DR. MARCUS PAIXÃO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 285-A
RELATORA: DESA. ELAIEN BIANCHI
DESPACHO
Intime-se o agravante para que promova a emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, trazendo aos autos
a cópia integral da decisão agravada, nos termos do art. 1.017, § 3º, do NCPC.
Transcorrido o prazo, com ou sem emenda, voltem os autos conclusos.
Boa Vista, 22 de março de 2017.
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Leonardo Cupello
Desembargador
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Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000044-2 - BOA VISTA/RR
AGRAVANTE: E. N. F. DE Q.
ADVOGADA: DRA. DENISE ABREU CAVALCANTI CALIL – OAB/RR Nº 171-B
AGRAVADO: P. E. M. DE O.
ADVOGADO: DR. RAPHAEL MOTA HIRTZ – OAB/RR Nº 543-N
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

DESPACHO
Intime-se a parte agravante para que promova a emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, trazendo aos
autos cópias dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do CPC, bem como de documento
que comprove a concessão da gratuidade da justiça alegada, além de outras peças que repute úteis ao
deslinde do feito.
Transcorrido o prazo, com ou sem emenda, voltem os autos conclusos.
Boa Vista, 21 de março de 2017.
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.830918-9 - BOA VISTA/RR
APELANTE: J. R. C.
ADVOGADOS: DR. ROSA LEOMIR BENEDETI GONÇALVES E OUTROS – OAB/RR Nº 561-N
APELADO: L. DE S. C.
ADVOGADOS: DR. CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE E OUTROS – OAB/RR Nº 937-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, 16 de março de 2017.
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti
Relator
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO

FINALIDADE: Intimação da parte EMBARGADA: CMT ENGENHARIA LTDA, através do seu advogado DR.
CLAYTON ALBUQUERQUE – OAB/RR Nº 937 para, querendo, se manifestar quanto ao acórdão
disponibilizado no DJe nº 5873 em 06.12.2016 e considerado publicado em 07.12.2016, no prazo legal.
Boa Vista, 27 de março de 2017.
Álvaro de Oliveira Júnior
Diretor de Secretaria
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000549-0 – BOA VISTA/RR
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001238-1 – BOA VISTA/RR
EMBARGANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. SANDRO BUENO DOS SANTOS
EMBARGADA: CMT ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO: DR. CLAYTON ALBUQUERQUE – OAB/RR Nº 937
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER
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AGRAVANTE: MILHOMEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER

Câmara - Única

Boa Vista, 28 de março de 2017

FINALIDADE: Intimação da parte AGRAVANTE: MILHOMEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, através do
seu advogado DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A, para recolhimento das custas
para realização da intimação da parte agravada pelo oficial de justiça, no prazo legal.
Boa Vista, 27 de março de 2017.
Álvaro de Oliveira Júnior
Diretor de Secretaria
SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS
BOA VISTA, 27 DE MARÇO DE 2017.
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ÁLVARO DE OLIVEIRA JUNIOR
DIRETOR DA SECRETARIA

SICOJURR - 00056226
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PRESIDÊNCIA
PORTARIAS DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 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 0004839-21.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), publicada no
DJE n.º 5945, de 27.03.2017,
RESOLVE:
N.º 762 - Conceder ao Des. MAURO CAMPELLO, Corregedor-Geral de Justiça, 09 (nove) dias de férias,
referentes ao saldo remanescente de 2016, no período de 10 a 18.07.2017.
N.º 763 - Conceder ao Des. MAURO CAMPELLO, Corregedor-Geral de Justiça, 30 (trinta) dias de férias,
referentes a 2016, no período de 19.07 a 17.08.2017.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 764, DO DIA 27 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 0003963-66.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), publicada no
DJE n.º 5945, de 27.03.2017,
RESOLVE:
Alterar, no interesse da Administração, as férias do Dr. ELVO PIGARI JUNIOR, Juiz de Direito titular do
Primeiro Juizado Especial Cível, referentes a 2014, anteriormente marcadas para os períodos de 02 a
31.05.2017 e de 01 a 30.06.2017, para serem usufruídas oportunamente.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 765, DO DIA 27 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 0004992-54.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), publicada no
DJE n.º 5945, de 27.03.2017,

Autorizar o afastamento, no período de 24 a 27.04.2017, do Dr. RAFAEL VASCONCELOS DE ARAÚJO
PEREIRA, Juiz Substituto, para participar do Seminário 10 anos da Lei de Drogas, a realizar-se na cidade
de Brasília - DF, no período de 25 a 26.04.2017, sem ônus para o Tribunal de Justiça e sem prejuízo de sua
remuneração.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

SICOJURR - 00056229
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PORTARIA N.º 766, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de março de 2017

RESOLVE:
Prorrogar, até o dia 31.03.2017, a designação do Dr. ALUÍZIO FERREIRA VIEIRA, Juiz de Direito titular da
Primeira Vara da Fazenda Pública, para, cumulativamente, responder pelo Juizado Especial da Fazenda
Pública, objeto da Portaria n.º 721, de 20.03.2017, publicada no DJE n.º 5941, de 21.03.2017.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 767, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, considerando o contido no SEI 0004426-08.2017.8.23.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Indicar, “ad referendum” do Tribunal Pleno, o Juiz de Direito BRUNO FERNANDO ALVES COSTA
para compor o Tribunal Regional Eleitoral na função de juiz substituto – Classe Juízes de Direito – Suplente.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 768, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,
Considerando a implantação da nova estrutura organizacional do Tribunal de Justiça, objeto da Resolução
n.º 20, de 11.05.2016, do Tribunal Pleno,
RESOLVE:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de julho de
2016, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

SICOJURR - 00056229
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Art. 1º. Cessar as atividades do Mutirão Cível, instituído por meio da Portaria n.º 1319, de 09.09.2013,
publicada no DJE n.º 5110, de 10.09.2013.
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PORTARIA N.º 769, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de março de 2017

Considerando a implantação da nova estrutura organizacional do Tribunal de Justiça, objeto da Resolução
n.º 20, de 11.05.2016, do Tribunal Pleno,
RESOLVE:
Art. 1º. Cessar as atividades do Mutirão do Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher, instituído por meio da Portaria n.º 1446, de 30.09.2013, publicada no DJE n.º 5125, de
01.10.2013.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de julho de
2016, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 770, DO DIA 27 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 nº 0004901-61.2017.8.23.8000 (Sistema SEI),
RESOLVE:
Autorizar o afastamento, com ônus, no período de 18 a 21.04.2017, da servidora INAIARA MILAGRES
CARNEIRO SA, Secretária de Gestão Estratégica, para participar do Encontro de Boas Práticas da Justiça
Estadual, a realizar-se em Salvador/BA, nos dias 19 e 20.04.2017.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 771, DO DIA 27 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 nº 0004392-33.2017.8.23.8000 (Sistema SEI),

Autorizar o afastamento, com ônus, no período de 25 a 30.04.2017, dos servidores TIAGO MENDONÇA
LOBO, Secretário de Tecnologia da Informação, e LILIAN TAJUJA ROCHA, Chefe de Gabinete
Administrativo, para participarem de reunião de trabalho, no dia 26.04.2017, e do 4° ENASTIC - Encontro
Nacional dos Secretários e Diretores de TIC do Judiciário Estadual, nos dias 27 e 28.04.2017, em Porto
Alegre/RS.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente
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PORTARIA N.º 772, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de março de 2017

Considerando o teor do Processo nº 0004771-71.2017.8.23.8000 (Sistema SEI),
RESOLVE:
Autorizar o afastamento, com ônus, no período de 02 a 05.04.2017, dos servidores LINCOLN OLIVEIRA
DA SILVA, Subsecretário de Arrecadação, VIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO NETO, Chefe do Setor de
Gestão Extrajudicial, JOSÉ DAVID MONTEIRO FERNANDES, Chefe do Setor de Gestão do Fundejurr,
MÁRIO JONAS DA SILVA, Chefe do Setor de Convênio, HANIEL DOS SANTOS DA SILVA, Chefe do
Setor de Sistemas Administrativos e ULISSES DA SILVA PINHEIRO, Assessor Técnico I, para realizarem
visita técnica ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e Fundação Paulo Feitoza, nos dias 03 e
04.04.2017, em Manaus/AM.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 773, DO DIA 27 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 nº 0002402-07.2017.8.23.8000 (Sistema SEI),
RESOLVE:
Tornar sem efeito a Portaria n.º 569, de 20.02.2017, publicada no DJE n.º 5924 de 21 de fevereiro de 2017,
que autorizou o afastamento, com ônus quanto à inscrição e emissão de passagens aéreas, no período de
02 a 07.04.2017, das servidoras BRUNA STEPHANIE DE MENDONÇA FRANÇA e RAYANDRIA MARIA
CARVALHO SANTIAGO, para participarem do 60° Curso de Administração Orçamentária e Financeira, a
realizar-se em Brasília/DF, no período de 03 a 07.04.2017.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 774, DO DIA 27 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 art. 19 da Lei Complementar Estadual n.º 227/2014;

Considerando o teor do Processo nº 0003065-55.2016.6.23.8000 (Sistema SEI).
RESOLVE:
Art. 1º Conceder gratificação de produtividade, no importe de 30% (trinta por cento) do vencimento inicial
dos cargos da carreira TJ/NM, aos Técnicos Judiciários - Proteção à Criança e ao Adolescente, lotados na
Divisão de Proteção da Primeira Vara da Infância e Juventude a seguir relacionados, no período de 01 a
30.04.2017:
SICOJURR - 00056229
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Considerando o disposto no art. 2.º da Resolução do Tribunal Pleno n.º 49/2014;
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Boa Vista, 28 de março de 2017

SERVIDORES
Henrique Sérgio Nobre
Leandro Sales Veras
Martha Alves dos Santos
Naryson Mendes de Lima
Raphael Philipe Alvarenga Perdiz
Rita de Cássia Rodrigues Junges
Sócrates Costa Bezerra
Tito Aurélio Leite Nunes
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 775, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos “a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, da Resolução nº 194/2014, do Conselho Nacional de Justiça, que
instituiu a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar as medidas necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, instituídos pela Resolução TP nº 003, de 04 de março de
2015;
CONSIDERANDO a implantação do processo eletrônico nas unidades judiciais de primeiro grau do Tribunal
de Justiça, o que possibilita a realização de atividades pelo sistema remoto, propiciando segurança e
rapidez ao serviço judiciário das varas e juizados da Capital e nas Comarcas do interior do Estado;
CONSIDERANDO que as demandas levadas à apreciação do Poder Judiciário passaram a ser individuais e
repetitivas, exigindo-se soluções eficazes em detrimento da adoção dos métodos tradicionais de condução
de processos judiciais que, atualmente, congestionam o Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de se agregar apoio técnico-jurídico e operacional às unidades
jurisdicionais que apresentam acervo congestionado ou carências decorrentes de situações contingenciais;
CONSIDERANDO que a boa gestão dos entes públicos deve buscar adequar-se diante da limitação de
recursos materiais e humanos;
CONSIDERANDO o acervo de processos que se enquadram na Meta 2, de 2017, do Conselho Nacional de
Justiça;
CONSIDERANDO ser imprescindível o atingimento da Meta 1, de 2017, do Conselho Nacional de Justiça,
para manter em declínio os índices de congestionamento de processos em todas as unidades judiciais do
Poder Judiciário Estadual.

Art. 1º. Instituir, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, a Assessoria Jurídica Virtual
subordinada à Presidência.
§1º. A designação de servidores para atuar na Assessoria Virtual deverá ocorrer de forma gradativa,
segundo a disponibilidade de servidores no quadro do TJRR.
Art. 2º. Compete à Assessoria Virtual auxiliar as unidades judiciais de primeiro grau no julgamento dos
processos eletrônicos:
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I - identificados nas metas 2, 4 e 6 do Conselho Nacional de Justiça;
II - conclusos há mais de cem dias;
III - demandas repetitivas para as quais se identifique medida uniforme de tratamento;

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de março de 2017

IV - outro déficit contingencial, identificado nos relatórios estatísticos, que denote a necessidade de reforço
para o atingimento das metas em comarcas ou unidades específicas.
Art. 3º. A Assessoria Virtual atuará somente nas unidades indicadas e pelo período fixado pela Presidência.
Parágrafo único. A Presidência poderá designar Juízes para auxiliar nas unidades judiciais onde houver a
atuação da Assessoria Virtual.
Art. 4º. A atividade de Assessoria Jurídica Virtual consistirá na elaboração de minutas de despachos de
mero expediente, decisões interlocutórias e sentenças terminativas e definitivas.
§1º. Os serviços de Assessoria Jurídica Virtual serão prestados de modo impessoal e coletivo, sendo
vedada a designação ou a cessão de servidor específico para atuar em processos e procedimentos de
qualquer natureza.
§2º. As atividades da Assessoria Jurídica Virtual não poderão afetar o regular processamento das medidas
consideradas urgentes e com prioridade legal, salvo se resultarem em agilização da tutela jurisdicional.
Art. 5º. A Assessoria Jurídica Virtual será gerenciada pelo Juiz Auxiliar da Presidência, a quem competirá
organizar a metodologia de trabalho, sem prejuízo de suas atribuições, podendo:
I – solicitar à Secretaria de Gestão Estratégica a listagem eletrônica dos processos indicados nos incisos I,
II, III e IV do art. 2º, priorizando o atendimento das unidades por ordem decrescente de quantitativo de
feitos;
II - manter interlocução com os Juízes Titulares e Substitutos das unidades atendidas, mantendo-os
atualizados sobre o desenvolvimento e encerramento das atividades;
III – exercer as atribuições administrativas relativas aos servidores da Assessoria Jurídica Virtual,
procedendo ao controle de assiduidade, eficiência e produtividade;
IV – apresentar à Presidência relatórios das atividades em cada unidade e, ao término do exercício, relatório
geral.
Art. 6º. A Assessoria Virtual realizará a remessa dos feitos que se enquadrem nas hipóteses previstas nos
incisos do art. 2º, mediante prévia comunicação às unidades judiciais.
Art. 7º. A Secretaria de Tecnologia da Informação criará os mecanismos para a remessa e tramitação dos
feitos no Projudi e PJE.

Art. 9º. A Subsecretaria de Gestão da Informação apresentará, mensalmente, ao Juiz Auxiliar da
Presidência, relatório de metas e de produtividade de cada servidor.
Art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Des.ª ELAINE BIANCHI
Presidente

SICOJURR - 00056229

z5ynen2t98xaJd0l8g0PM2QSE8w=

Art. 8º. Os dados do Sistema de Estatística do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e aqueles
relativos aos indicadores da Justiça em Números (anexos I e II, da Resolução n.º 76 de 12/05/2009, do
CNJ) serão computados para as unidades judiciais atendidas pela Assessoria Virtual.
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PORTARIA N.º 776, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de março de 2017

CONSIDERANDO que a Administração deste Tribunal de Justiça tem como premissa buscar os meios
possíveis para garantir o bom desempenho das unidades judiciárias, visando a efetividade da tutela
jurisdicional esculpida no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o alinhamento do macroprojeto “Aumento da Produtividade Judicial” do Plano de Gestão
2017-2019 ao objetivo estratégico “Buscar a excelência na prestação do serviço jurisdicional”, nos termos
da Resolução TP nº 03, de 04 de março de 2015.
CONSIDERANDO que a implantação do processo eletrônico nas unidades judiciárias viabiliza a tramitação
dos processos de forma remota;
CONSIDERANDO a necessidade de agregar apoio operacional e circunstancial para a agilidade do serviço
judiciário nas varas e juizados da Capital e nas Comarcas do interior do Estado;
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de empreender esforços para cumprimento das metas estipuladas
pelo Conselho Nacional de Justiça e manter em declínio os índices de congestionamento de processos em
todas as unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual.
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir, em caráter experimental, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, a Equipe
de Processamento Remoto, vinculada à Unidade de Apoio ao Primeiro Grau e subordinada à Presidência.
§1º. Os servidores designados para laborar na Equipe de Processamento Remoto deverão ser lotados na
Unidade de Apoio ao Primeiro Grau.
§2º. As designações de servidores para atuar na Equipe de Processamento Remoto deverá ocorrer de
forma gradativa, segundo a disponibilidade de servidores no quadro do TJRR.
Art. 2º. Compete à Equipe de Processamento Remoto auxiliar as unidades judiciárias de primeiro grau,
exclusivamente, no tratamento de processos eletrônicos em caso de paralisação processual ou para agilizar
a tramitação buscando o atingimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
Art. 3º. A Equipe de Processamento Remoto atuará somente nas unidades indicadas e pelo período fixado
pela Presidência e será coordenada pelo Juiz Auxiliar da Presidência, a quem competirá organizar a
metodologia de trabalho.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Des.ª ELAINE BIANCHI
Presidente

PORTARIA N.º 777, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

Art. 1º. Determinar a atuação da Equipe de Processamento Remoto junto às Varas Cíveis da Comarca de
Boa Vista, pelo período de 60 (sessenta) dias.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Des.ª ELAINE BIANCHI
Presidente
SICOJURR - 00056229
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PORTARIA N.º 778, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de março de 2017

RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a atuação da Assessoria Jurídica Virtual junto às 5ª e 6ª Varas Cíveis da Comarca de
Boa Vista, pelo período de 90 (noventa) dias.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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Des.ª ELAINE BIANCHI
Presidente
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Expediente de 24/03/2017
Presidência
SEI nº 0002527-72.2017.8.23.8000
Especificação: Implantação de Sistemas

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de março de 2017

DECISÃO
Trata-se de procedimento originado de uma proposta da empresa ZETRASOFT (evento nº 0100205) para
oferecer ao TJRR, gratuitamente, o sistema eConsig para reserva de margem e controle de consignações,
com desconto em folha de pagamento e outras avenças.
A Subsecretaria de Folha de Pagamento informou (evento 0109151) que esta Corte já utiliza o sistema
oferecido e que o Termo de Comodato está vigente até 4/10/2018,conforme SEI 000336347.2016.6.23.8000
A Secretaria de Gestão Administrativa (evento 0118043) manifestou-se pela não contratação da proposta
em razão de os termos da contratação permanecerem os mesmos dos contidos no instrumento já vigente,
inclusive quanto aos custos, diretos e indiretos.
Eis o relato do necessário. Decido.
Tendo em conta as informações prestadas pelas unidades deste Tribunal, indefiro o proposto em razão da
já utilização do sistema oferecido.
Cientifique-se a empresa proponente e arquive-se.
Boa Vista-RR, 24 de março de 2017.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente
Presidência
SEI 0003168-60.2017.8.23.8000
Especificação: Solicitações diversas
DECISÃO
Este Procedimento retorna a Presidência em razão de o Juiz de Direito Breno Jorge Portela Silva Coutinho,
no SEI 0004426-08.2017.8.23.8000, ter desistido que ocupar a vaga no Tribunal Regional Eleitoral em
razão de sua indicação para exercer a diretoria do Fórum Criminal.
Assim sendo, indico, "ad referendum" do Tribunal Pleno, o Juiz de Direito Bruno Fernando Alves Costa para
compor o Tribunal Regional Eleitoral na função de Juiz Substituto - Classe Juízes de Direito, conforme
minuta de Portaria neste SEI (evento 0122465).
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral informando essa indicação.
Publique-se, registre-se.
Boa Vista-RR, 24 de março de 2017.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente

DECISÃO
Trata-se de procedimento oriundo do gabinete da Juíza Auxiliar sugerindo a revogação de duas Portarias
que instituíram o Mutirão Cível (Port. n.º 1319 de 2013) e o Mutirão do Juizado Especializado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher (Port.n.º 1446 de 2013) neste Tribunal. Acompanha duas minutas de
portarias revogatórias (eventos º 0121733 e 0121742).
Considerando a necessidade de otimizar as atividades prestadas pelo TJRR, acolho a sugestão da Juíza
Auxiliar e determino a cessação das atividades dos Mutirões Cível e do Juizado Especializado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Por fim, aprovo as minutas de Portaria (eventos º 0121733 e 0121742). Publique-se.
Boa Vista-RR, 24 de março de 2017.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente
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SEI Nº 0005088-69.2017.8.23.8000
Assunto: Revogação de Portarias
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Presidência
SEI n°. 0002772-83.2017.8.23.8000
Assunto: Indenização de férias vencidas dos magistrados referentes aos exercícios de 2010 a 2015
(Resolução TJRR nº 03/2017)

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de março de 2017

DECISÃO
A Exma. Sra. Presidente deste Tribunal de Justiça, na decisão do evento 0123931, deferiu a indenização de
férias aos magistrados, remetendo o feito a esta Vice-Presidência para deliberação quanto ao seu direito ao
recebimento da mesma verba indenizatória.
A Resolução TP n. 003/2017 autorizou a indenização dos períodos de férias acumulados pelos magistrados,
refentes aos exercícios de 2010 a 2015, condicionada à existência de disponibilidade orçamentária.
Considerando a disponibilidade orçamentária noticiada pela Secretaria de Orçamento e Finanças, bem
como ainda a decisão da Presidência autorizando o pagamento aos magistrados, defiro o pedido da
Desembargadora Elaine Bianchi para determinar o pagamento da indenização de férias dos períodos
acumulados entre os anos de 2010 a 2015.
Quanto ao ano de 2016, defiro o pedido por considerar que a Resolução TP n. 03/2017 possibilitou o
entendimento de se considerar vencidas as férias daquele ano. Porém, seu pagamento deve ser avaliado
posteriormente e em conjunto com os pagamentos a serem realizados aos demais magistrados.
Encaminhe-se o esta decisão à Presidência para conhecimento e publicação.
Em seguida, encaminhe-se o feito à Secretaria de Gestão de Pessoas para as providências cabíveis.
Publique-se.
Boa Vista-RR, 27 de março de 2017.
Des. MOZARILDO CAVALCANTI
Vice-Presidente
Presidência
SEI nº 0004311-84.2017.8.23.8000
Assunto: Assessoria Jurídica Virtual e Equipe de Processamento Remoto.
DECISÃO
Trata-se de procedimento originado pela Secretaria de Gestão Estratégica, com o objetivo de impulsionar a
criação da Assessoria Jurídica Virtual e da Equipe de Processamento Remoto, projetos estes que compõem
o Plano de Gestão 2017-2019, alinhados ao Planejamento Estratégico 2015-2020, conforme SEI 000401125.2017.8.23.8000.
Considerando a necessidade de publicação de Portarias regulamentando a execução dos projetos,
encaminhem-se o procedimento à SGP para formalização das minutas acostadas nos eventos 0124555 e
0124564.
Após, ao gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência para conhecimento.
Boa Vista/RR, 27 de março de 2017.
Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente
Presidência
SEI nº 0005155-34.2017.8.23.8000
Assunto: Prorrogação de Cessão do servidor Olano Inácio de Matos
Trata-se de ofício expedido pelo Governo do Estado de Roraima, solicitando a prorrogação da cessão do
servidor Olano Inácio de Matos, para continuar exercendo cargo comissionado naquele Poder.
O Secretário-Geral verificou não haver óbice à continuidade do afastamento do servidor e opinou pelo
deferimento da prorrogação, conforme despacho 0123747.
É o breve relato.
Decido.
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Considerando não ter sido identificado qualquer óbice à prorrogação da cessão do servidor Olano Inácio de
Matos ao Governo do Estado de Roraima, acolho a sugestão do Secretário-Geral e defiro o pedido
formulado no evento 0122548 , autorizando a prorrogação da cessão do mencionado servidor, por um ano.
Comunique-se ao Governo do Estado, imediatamente.

Presidência - TJRR

Boa Vista, 28 de março de 2017

Após, à SGP para as providências necessárias, concluindo o procedimento nesta unidade.
Publique-se.
Boa Vista/RR, 27 de março de 2017.
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Desa. ELAINE BIANCHI
Presidente
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CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Corregedoria

Boa Vista, 28 de março de 2017

Expediente de 27/03/2017
RECOMENDAÇÃO/CGJ N.º 02 DE 27 DE MARÇO DE 2017.

Requisitos para Registro de Brasileiros nascidos no Exterior

O DES. MAURO CAMPELLO, Corregedor Geral de Justiça, no uso das suas atribuições
legais e regulamentares,
CONSIDERANDO Reclamação SEI n.º 0003241-32.2017.8.23.8000 e Procedimento SEI n.º
0002388-23.2017.8.23.8000;
CONSIDERANDO Resolução n.º 155 de 16 de julho de 2012 do Conselho Nacional de
Justiça;
RESOLVE:
RECOMENDAR às Serventias Extrajudiciais de Roraima (tabeliães de Notas) que, na
lavratura dos atos notariais relativos a Translado de Certidão de Registro Civil de Pessoas Naturais emitidas
no Exterior, observem a obrigatoriedade de constar as seguintes situações:
a) Translado de assento de nascimento, lavrado por autoridade consular brasileira, deverá
constar a seguinte observação: “Brasileiro nato, nos termos do artigo 12, inciso I, alínea “c”, in limine,
da Constituição Federal de 1988”;
b) Translado de assento estrangeiro de nascimento de brasileiro, que não tenha sido
previamente registrado em repartição consular brasileira, deverá constar a seguinte observação: “ Nos
termos do artigo 12, inciso I, alínea “c”, in fine, da Constituição Federal, a confirmação da
nacionalidade brasileira depende de residência no Brasil e de opção, depois de atingida a
maioridade, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, perante a Justiça Federal”.
Publique-se e cumpra-se.

MAURO CAMPELLO

CSkgWgLWOpP9o0FzclTPcm+VYo4=

Corregedor Geral de Justiça
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Protocolo SEI n.º 0003506-34.2017.8.23.8000
Origem: Comissão Permanente de Sindicância

Corregedoria

Boa Vista, 28 de março de 2017

Assunto: Verificação Preliminar

Decisão
1. Trata-se de Verificação Preliminar instaurada em desfavor do Oficial de Justiça (...),
atualmente lotado na Central de Mandados, em face da reclamação de (…).
2. Narrou o reclamante, em síntese, que no dia 29/10/2015 estava no Banco do Brasil
quando recebeu uma ligação das crianças, um adolescente de 14 anos e uma criança de 2 anos,
desesperadas, relatando que estava em sua casa um Oficial de Justiça. Que entrou em contato com o
Oficial pelo telefone (...) e perguntou o que estava acontecendo e foi informado que se tratava de ação de
despejo. Que argumentou que "a casa era sua e que havia comprado de boa fé, sendo possuidor de toda
documentação"; “Que o Oficial teria dito que "não interessava, que tinha que desocupar a casa para a
requerente (...); “Que estranhou o fato de a requerente ligar para o Oficial o tempo todo", "conversando em
particular, que queria a casa". "Que após entregar a casa no dia 10/12/2015, a noite, exatamente às 8:00 da
noite, o Oficial ligou para ele "mandando" que retornasse à residência para devolver a chave para a
requerente. Eu disse que não ia. Desta forma solicito investigação de possível quebra de ética do referido
Oficial de Justiça" (SIC).
3. Instado a se manifestar, o reclamado informa que deu cumprimento a uma Ordem Judicial,
“mantendo uma conduta legal quanto ao despejo dos ocupantes da residência”; Que no momento do
cumprimento da diligência, “apenas comunicou aos ocupantes do imóvel o motivo de sua presença”; Que
“não realizou nenhuma conduta diversa daquela exigida de um Oficial de Justiça em cumprimento de uma
Ordem de despejo”; Que não pode “aferir o grau de afetação emocional das pessoas presentes, visto que
tais ações (Despejo) sempre são acompanhadas de grande comoção”.
4. É o que importa relatar.
5. O que se pode extrair da narrativa do reclamante é que o Oficial de Judicial estava em
cumprimento de Ordem Judicial válida e legal, tanto assim, que a casa foi devidamente entregue pelo
reclamante, não no momento da primeira visita (29/10/2015) e sim, em 20/12/2015; Que comunicou a quem
estava na residência no momento do cumprimento da diligência o motivo de sua presença; Que falou ao

cabendo a ele discussão sobre posse do imóvel.
6. Fato notório é que o cumprimento de mandado nas ações de despejo está, em regra,
envolvido por forte subjetividade e reações emocionais diversas pelas partes, máxime, pela parte que está
sendo despejada, cabendo ao Oficial de Justiça, no papel de "longa manus" do juiz, executar a Ordem, sem
discuti-la. Por certo que neste mister, deve o Oficial utilizar o bom senso, buscando o mínimo dano às
partes. Neste aspecto, não se vislumbra descumprimento de dever funcional por parte do Oficial reclamado.
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7. De outro norte, não se pode extrair possível falta de ética decorrente da narrativa: “Que
estranhou o fato de a requerente ligar para o Oficial o tempo todo, conversando em particular, que queria a

Corregedoria

Boa Vista, 28 de março de 2017

casa", tendo em vista que o contato entre o Oficial de Justiça e as partes (autor e réu) quando do
cumprimento de mandados dessa natureza, é comum, para acerto de acesso ao imóvel, troca de chaves
etc, não lhe sendo dado o condão do favorecimento a qualquer das partes, mas tão somente o cumprimento
da ordem judicial.
8. Por fim, impende destacar o lapso temporal que transcorreu entre o fato e a presente
reclamação.
9. Assim posto, o que restou evidente foi o inconformismo do reclamante em face da ação de
despejo, não havendo falta ou descumprimento de dever disciplinar por parte do Oficial de Justiça, a ensejar
apuração no âmbito desta CGJ, razão pela qual determino o arquivamento desta verificação preliminar.
PRI.

RODRIGO FURLAN
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Juiz Auxiliar da Corregedoria
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Verificação Preliminar Protocolo SEI n.º 0002196-90.2016.8.23.8000
Origem: Comissão Permanente de Sindicância

Corregedoria

Boa Vista, 28 de março de 2017

Assunto: Sindicância Processual

Decisão
1. Trata-se de Sindicância Processual instaurada pela Portaria/CGJ n.º 007, de 03/02/2017,
para apuração da conduta da servidora …, em razão das conclusões da Verificação Preliminar n.° 000740222.2016.8.23.8000.
2. Em sintese, os fatos referem-se à demora na devolução de mandado de intimação de réu
preso (proc. n.º 0010.16.009893-4).
3. O relatório da CPS concluiu pela ausência de conduta que infrinja dever funcional ou
transgrida proibição prevista em lei, tendo em vista que restou demonstrado o motivo pelo qual a Oficial de
Justiça demorou para dar cumprimento ao mandado de intimação de réu preso, tendo permanecido com a
Ordem no período de 1.º/09/2016 a 19/10/2016.
4. É o relatório.
5. DECIDO.
6. De fato, deve-se acolher o relatório circunstanciado da CPS, uma vez que ficou
sobejamente comprovada a ausência de culpa da Oficiala de Justiça no imediato cumprimento do mandado,
pelas razões elencadas pela sindicalizada e reafirmadas, em uníssono, pelas testemunhas arroladas.
Demais disto, é de domínio público que nos meses de agosto e setembro do ano de 2016 o sistema
prisional estadual, máxime a Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, passou por verdadeira convulsão,
ensejando, inclusive a presença da força nacional para contenção da ordem.
7. Neste passo, tendo restado comprovada a ausência de dolo ou culpa, bem como o
cumprimento da ordem com êxito, ainda que com atraso, porém não excedente aos 60 (sessenta) dias
admitidos no Provimento n.º 002/2014 (art. 5.º, XXIII), vigente à época dos fatos, e, considerando ainda, que
a eventual demora não trouxe prejuízo, por tratar-se de intimação para conhecimento de prolação de
sentença, decido pelo arquivamento do feito, nos termos do parágrafo único, do art. 138, da LCE n.°
053/2001.

fatos noticiados na sindicância : Agentes Carcerários estabelecem determinados horários, com mudanças
periódicas, para que os Oficiais de Justiça possam cumprir os mandados e alvarás de soltura; algumas
vezes os líderes de facções proíbem os detentos de comparem para receber as intimações, regra que é
seguida pelos agentes carcerários. Informe-se também que o tema “cumprimento dos atos judiciais no
sistema carcerário estadual” será objeto da pauta de discussões da próxima reunião do GMF (Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas).
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9. Por fim dê-se ciência à DG1, via abertura de procedimento SEI próprio, para promover
estudo cujo objeto será a padronização e regulamentação do modus operandi das unidades judiciais

Corregedoria
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criminais quanto ao procedimento a ser adotado nas hipóteses em que o Oficial de Justiça não logra êxito,
após a terceira tentativa, em notificar, intimar ou citar qualquer detento do sistema prisional estadual.
PRI.

RODRIGO FURLAN
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Juiz Auxiliar da Corregedoria
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Protocolo SEI n.º 0003424-03.2017.8.23.8000
Assunto: Reclamação

Decisão
Cuida-se de Reclamação movida pelos advogados (...) em desfavor do MM Juiz(...), em face
de despacho proferido nos autos do processo 0830729-71.2016.8.23.0010, determinando dentre outras
providências referentes à inicial, a atualização da procuração conferida pelas partes autoras no ano de
2015.
Instado a prestar informações, o magistrado dá conta que trata-se de Embargos à Execução
proposta por (…), e que a distribuição se deu por dependência no dia 28/11/2016. Que em 13.12.2016
proferiu despacho determinando a emenda da inicial, "haja vista que não continha o endereço eletrônico
(art. 319, inc. II, do CPC); a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação
(art. 319, VII, do CPC); atualizar as procurações, porquanto datam de mais de um ano e recolham as custas
processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito, nos
termos dos art. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC."
Argumenta que determinou a atualização das procurações porque, “pelo que foi observado
nos autos do processo, são datadas de 28 de abril de 2015 e 28 de maio de 2015”, sendo que o “processo
somente foi distribuído no dia 28/11/2016, ou seja, há mais de um ano”, destacando "que o processo em
questão foi apensado ao feito principal de n. 0817359-25.2016.8.23.0010 cujo valor dado à causa é de R$
7.104.222,98 (sete milhões, cento e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos)",
que as procurações “foram conferidas há mais de ano e meio” e que "são anteriores até mesmo ao
processo de execução (principal), o que ensejou a determinação de atualização. Demais disso,
fundamentavam-se em dispositivo legal do CPC/73, ou seja, legislação revogada."
Argumenta por fim, que a medida tomada nos autos reveste-se do poder geral de cautela
inerente à atividade do magistrado e encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, trazendo
à colação diversos precedentes do STJ e que acredita ter a presente reclamação o “único objetivo” de
“tentativa de intimidar a atividade jurisdicional do magistrado”, uma vez que os reclamantes já utilizaram dos
meios processuais cabíveis agravando da decisão que reputaram equivocada.
É a breve síntese da reclamação.

desta CGJ. Em que pese haver precedentes nos tribunais pátrios autorizando as duas teses aqui
levantadas, no que pertine à necessidade ou não de atualização de procuração ad judicia, no caso, o poder
de cautela inerente ao magistrado, fundamentado nos fatos, o moveu para o entendimento expresso no
despacho. Conforme verificado, as procurações foram estabelecidas ano antes da propositura da ação
principal,estando há mais de ano e meio dos embargos, máxime tratando-se de ação que envolve

SICOJURR - 00056215

CSkgWgLWOpP9o0FzclTPcm+VYo4=

O relato dos fatos, faz vislumbrar que não há falta administrativa a ser apurada no âmbito

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

140/207

levantamento de numerário. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do STJ quanto à exigibilidade de
procuração mais recente:
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PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXIGIBILIDADE DE PROCURAÇÃO MAIS RECENTE PARA O LEVANTAMENTO DE
NUMERÁRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É
pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o magistrado, seja em razão do poder
geral de cautela, seja em função do poder de direção formal e material do processo que lhe é
conferido, pode exigir a apresentação de instrumento de procuração mais recente, sobretudo
quando se trata do levantamento de numerário, pois, assim agindo, estará salvaguardando os
interesses da parte representada. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1222338/DF,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).

Demais disto, os reclamantes já fizeram uso do remédio jurídico correto a ser utilizado em
casos tais, agravando do despacho, fato que demonstra o respeito à garantia constitucional da
independência funcional do juiz, que visa promover julgamentos isentos de pressão, seja da sociedade
organizada, seja dos interesses de grupos políticos ou econômicos, seja dos próprios órgãos jurisdicionais e
das partes. A independência do juiz é uma garantia do próprio Estado de Direito, pelo qual se atribuiu ao
Poder Judiciário a atribuição de dizer o direito e a parte insatisfeita deverá recorrer, na forma do sistema
jurídico (duplo grau de jurisdição).
Assim posto, não havendo falta disciplinar a ser apurada e, preservando a independência
funcional do magistrado determino o arquivamento da presente reclamação.
PRI.

RODRIGO FURLAN
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Juiz Auxiliar da Corregedoria
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE
EXPEDIENTES DE 27 DE FEVEREIRO DE 2017.
DECISÃO
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 5º, IV da
Portaria n.º 738 de 04 de maio de 2012, DECIDE:
1. Reconhecer, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/1964 c/c o art. 22, §§ 1º e 2º, alínea “c” do Decreto
Federal n.º 93.872/86, a despesa relativa a exercício anterior os procedimentos, conforme detalhamento:
Nº do SEI

ORIGEM

Assunto

Exercício

VALOR R$

004363-80.2017.8.23.8000
Ajuda de Custo
2016
Marcela Moleta Borges
8.798,28
2. Publique-se e certifique-se.
3. Após à Chefia de Gabinete para registros e demais providências.
Boa Vista, 27 de março de 2017.
ELAINE ASSIS MELO
Secretária de Orçamento e Finanças

Departamento - Planejamento e Finanças / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 de março de 2017

ERRATA
Na Portaria n.º 087, de 22.05.2016, publicada no DJE n.º 5943, de 23.03.2017, que concedeu diárias ao
servidor ALESSANDRO AUGUSTINHO DE CASTRO,
Onde se lê: “nos períodos de 21 a 22.02.17 / 23 a 24.02.17 / 07 a 08.03.17.”
Leia-se: “15 a 17.03.2017.”
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista, 27 de março de 2017.

H1BWTK7vBkEMVcRh6S5iXnMDRvQ=

ELAINE ASSIS MELO
Secretária de Orçamento e Finanças
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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
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
CONVOCAÇÃO Nº 033/2017 - SGP
A Secretária 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 27 a 31/03/2017, 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.
7º
8º
9º

CANDIDATO
THIAGO GENILSON COELHO PERES DA SILVA
ELIENAI LIMA DA SILVA
FRANCIELY SOUZA MAIA PINTO

DIREITO – BOA VISTA – MATUTINO – AMPLA CONCORRÊNCIA
Classif.
59º
60º
61º

CANDIDATO
THYAGO GUTHYELLY GOMES DA SILVA
ESTÊNIO CARNEIRO DA SILVA
CLÁUDIO CANIGGIA SANTOS DE JESUS

DIREITO – BOA VISTA – VESPERTINO – AMPLA CONCORRÊNCIA
Classif.
33º

CANDIDATO
VITÓRIA JÚLLIA SOUSA CAIXÊTA
Boa Vista-RR, 24 de março de 2017.
VICTÓRIA CORRÊA FORTES
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIAS DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017

Seção - Acompanhamento e Controle de Pessoal / Divisão - Desenvolvimento e Controle de Recursos Humanos / Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 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 878 - Alterar a 1.ª etapa das férias da servidora CAMILA MARIA ALMEIDA DE CARVALHO, Função
Técnica Especializada em Elaboração de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia, referentes ao
exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 26.05 a 09.06.2017.
N.º 879 - Conceder à servidora EIDE PAULYCEIA RODRIGUES MARQUES, Técnica Judiciária Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, 30 (trinta) dias de férias, referentes ao exercício de
2017, nos períodos de 11 a 20.04.2017, 25.06 a 04.07.2017 e de 16 a 25.10.2017.
N.º 880 - Alterar a 2.ª etapa das férias da servidora FABIANA DOS SANTOS BATISTA COELHO,
Subsecretária, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 24.04 a 03.05.2017.
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N.º 877 - Alterar a 2.ª etapa das férias da servidora BRUNA RAFAELL SOUSA, Assessora Jurídica de 2.º
Grau, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 27.11 a 16.12.2017.
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N.º 881 - Alterar a 1.ª etapa das férias da servidora INGRID GONÇALVES DOS SANTOS, Técnica
Judiciária, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 20 a 29.11.2017.
N.º 882 - Alterar a 2.ª e 3.ª etapas das férias da servidora JANAINA RIBEIRO DE CASTRO, Assessora
Jurídica de 2.º Grau, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas nos períodos de 08 a
17.09.2017 e de 16 a 25.11.2017.
N.º 883 - Alterar a 1.ª etapa das férias da servidora JANAINA RIBEIRO DE CASTRO, Assessora Jurídica
de 2.º Grau, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 22.01 a 05.02.2018.
N.º 884 - Alterar as férias do servidor JULIANO LEVINO CASSIANO MAROZINI, Assessor Jurídico,
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 05 a 19.05.2017 e de 06 a
20.11.2017.
N.º 885 - Alterar a 1.ª etapa das férias da servidora KEYTYENE DOS SANTOS SILVA, Assessora Técnica
I, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 02 a 21.05.2017.
N.º 886 - Alterar a 2.ª etapa das férias da servidora LILIAN TAJUJÁ ROCHA, Chefe de Gabinete
Administrativo, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 05 a 14.06.2017.
N.º 887 - Alterar a 2.ª etapa das férias do servidor MARCIO COSTA MORATELLI, Assessor Jurídico,
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 03 a 12.04.2017.
N.º 888 - Alterar a 3.ª etapa das férias do servidor MAURO ALISSON DA SILVA, Oficial de Justiça - em
extinção, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 29.03 a 07.04.2017.
N.º 889 - Alterar a 1.ª etapa das férias do servidor MAYCON ROBERT MORAES TOME, Oficial de Justiça em extinção, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 22 a 31.05.2017.
N.º 890 - Alterar a 2.ª e 3.ª etapas das férias do servidor MAYK BEZERRA LÔ, Técnico Judiciário,
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 16 a 25.10.2017 e de 16 a
25.11.2017.
N.º 891 - Alterar a 2.ª e 3.ª etapas das férias do servidor TARGINO CARVALHO PEIXOTO, Função Técnica
Especializada de Segurança da Informação, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas nos
períodos de 14 a 23.03.2017 e de 19 a 28.06.2017.
N.º 892 - Alterar a 3.ª etapa das férias do servidor HERBERTH WENDEL FRANCELINO CATARINA,
Assessor Jurídico, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 27.03 a
05.04.2017.
N.º 893 - Tornar sem efeito a Portaria n.° 864, de 23.03.2017, publicada no DJE n.° 5944, de 24.03.2017,
que concedeu ao servidor DAVID NUNES DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário, 18 (dezoito) dias de recesso
forense, referente a 2016, no período de 20.03 a 06.04.2017.
N.º 894 - Conceder à servidora ALINE FEITOSA DE VASCONCELOS, Assessora Jurídica, 18 (dezoito)
dias de recesso forense, referente a 2016, nos períodos de 16 a 19.01.2017 e de 02 a 15.05.2017.
N.º 895 - Conceder ao servidor GILBERTO JOSÉ DE SAMPAIO, Técnico Judiciário, 18 (dezoito) dias de
recesso forense, referente a 2016, nos períodos de 13 a 21.03.2017 e de 24.07 a 01.08.2017.

Seção - Acompanhamento e Controle de Pessoal / Divisão - Desenvolvimento e Controle de Recursos Humanos / Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 de março de 2017

N.º 897 - Conceder ao servidor LUIZ AUGUSTO FERNANDES, Oficial de Justiça - em extinção, 18
(dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, nos períodos de 24.04 a 03.05.2017 e de 16 a
23.10.2017.
N.º 898 - Conceder à servidora MARIA CRISTINA CHAVES VIANA, Técnica Judiciária, 18 (dezoito) dias de
recesso forense, referente a 2016, nos períodos de 03 a 11.04.2017 e de 14 a 22.08.2017.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
VICTÓRIA CORRÊA FORTES
Secretária de Gestão de Pessoas
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N.º 896 - Alterar o recesso forense da servidora LILIAN TAJUJÁ ROCHA, Chefe de Gabinete
Administrativo, referente a 2016, anteriormente marcado para os períodos de 24 a 28.04.2017 e de 02 a
14.06.2017, para ser usufruído nos períodos de 17 a 20.04.2017 e de 21.09 a 04.10.2017.
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PORTARIA N.º 899, DO DIA 27 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,
Considerando o teor do Processo n.º 0003995-71.2017.8.23.8000 (Sistema SEI),
Considerando o saldo de 04 (quatro) dias de dispensa do serviço da servidora EGILAINE SILVA DE
CARVALHO, Técnica Judiciária, por ter prestado serviços à justiça eleitoral em 2016,
RESOLVE:
Conceder à servidora EGILAINE SILVA DE CARVALHO, Técnica Judiciária, dispensa do serviço nos dias
06.02.2017 e 17 e 20.03.2017017, em virtude de ter trabalhado nas eleições municipais 2016, ficando o
saldo de 01 (um) dia para ser usufruído oportunamente.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
VICTÓRIA CORRÊA FORTES
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA N.º 900, DO DIA 27 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,
Considerando o teor do Processo n.º 0005135-43.2017.8.23.8000 (Sistema SEI),
RESOLVE:
Conceder ao servidor NARYSON MENDES DE LIMA, Técnico Judiciário - Proteção à Criança e ao
Adolescente, dispensa do serviço nos dias 30 e 31.03.2017, em virtude de ter trabalhado nas eleições
municipais 2016.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
VICTÓRIA CORRÊA FORTES
Secretária de Gestão de Pessoas
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PORTARIAS DO DIA 23 DE MARÇO DE 2017

Seção - Acompanhamento e Controle de Pessoal / Divisão - Desenvolvimento e Controle de Recursos Humanos / Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 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,

N.º 846 - Alterar a 1.ª etapa das férias do servidor IURI LEITÃO AVELINO, Assessor Técnico II, referentes
ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 08 a 17.05.2017.
N.º 865 - Conceder à servidora EUNICE MACHADO MOREIRA, Oficiala de Justiça em extinção, 18
(dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, no período de 08 a 25.02.2017.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
VICTÓRIA CORRÊA FORTES
Secretária de Gestão de Pessoas
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RESOLVE:
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Expediente de 27/03/2017
3ª Republicação trimestral - Ata de Registro de Preços N.º 16/2016
PROCESSO Nº 2015/494 PREGÃO Nº 015/2016
Objeto: Eventual aquisição de scanners, incluindo garantia ''on site'' para atender às necessidades
do Poder Judiciário do Estado de Roraima
Empresa: Vixbot – Solução em Informática LTDA - EPP

CNPJ: 21.997.155/0001-14

End. SAAN – Quadra 01, nº 1035, Parte B, Zona Industrial – Cep: – Brasília - DF
Representante: Micheli Cristini Araujo Guimarães
Telefone: ( 61 ) 3046-9990 E-mail: vixbot@vixbot.com.br licitacao@vixbot.com.br
Prazo de entrega: 30 ( TRINTA) DIAS DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPRENHO.
Lote nº 01 - Sem Alteração
ARP publicada no DJE, edição 5758 do dia 10 de junho de 2016.

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 de março de 2017

Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa
1ª Republicação trimestral - Ata de Registro de Preços N.º 039/2016
PROCESSO Nº 000712-42.2016.6.23.8000 PREGÃO Nº 055/2016
Objeto: Eventual aquisição de material permanente - mobiliário, com garantia mínima de 10 (dez)
anos contra defeito de fabricação para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de
Roraima.
Empresa: HOMEOFFICE MOVEIS LTDA

CNPJ: 66.455.593/0001-99

ENDEREÇO COMPLETO: R: Sandra Barros Amorim, nº 195 – Bairro leticia, Belo Horizonte- MG –
CEP: 31.650-160
REPRESENTANTE: Sócio/Diretor: Pierre Airam Carvalho Oliveira
TELEFONE: 31-3453-1711 E-Mail:licitacao2@homeofficemoveis.com
PRAZO DE ENTREGA: De 90 (noventa) dias para confecção, entrega e montagem dos móveis,
contados da data de recebimento da nota de empenho. O prazo acima estabelecido foi
dimensionado da seguinte forma: 30 dias para confecção, 30 dias para entrega (transporte) e 30
dias para montagem.
Lote nº Único - Sem Alteração
ARP publicado no DJE, ed. 5874, do dia 12 de dezembro de 2016
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Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa
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3ª Republicação trimestral - Ata de Registro de Preços N.º 18/2016
PROCESSO Nº 627/16 PREGÃO Nº 020/2015
Objeto: Eventual aquisição contratação de empresa especializada para o fornecimento de material
permanente – estante de aço, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de
Roraima.
Empresa: Comércio Silveira Atacadista de Moveis Mogi Mirim EIRELLI

CNPJ: 10.205.116/0001-10

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Santa Mônica, nº 81, bairro Vila Bianchi – Mogi Mirim/São Paulo,
CEP 13.801-478
REPRESENTANTE: Rafael Henrique Silveira
TELEFONE: 19-3022-6356 E-mail: comercio.silveira1@gmail.com
PRAZO DE ENTREGA: Conforme item 5 do Termo de Referência.
Lote nº 01 - Sem Alteração
ARP publicado no DJE, ed. 5762, do dia 16 de junho de 2016
Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 de março de 2017

3ª Republicação trimestral - Ata de Registro de Preços N.º 20/2016
PROCESSO Nº 2183/2015 PREGÃO Nº 023/2016
Objeto: Eventual aquisição para contratação de empresa para prestação do serviço de
rastreamento e monitoramento para atender a necessidade do Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima.
Empresa: MAV – MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA EPP CNPJ: 17.793.300/0001-78
ENDEREÇO COMPLETO: AV. General Ataíde Teive, nº 884, Bairro Mecejana, Boa Vista – Roraima –
CEP 69.304-360
REPRESENTANTE: Maria do Socorro Lima de Oliveira
TELEFONE: (95) 3623-4102/ (95) 36236281

E-MAIL:administrativo@mavalarmevideo.com.br

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA
Lote nº 01 - Sem Alteração
ARP publicado no DJE, ed. 5766, do dia 22 de junho de 2016
Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa
3ª Republicação trimestral - Ata de Registro de Preços N.º 15/2016
PROCESSO Nº 723/2016 PREGÃO Nº 78/2015
Objeto: Eventual aquisição,divisórias de gesso acartonado com acessórios e rodapé em
poliuretano extrusado para execução de pavimentação e elementos de vedação em prédios do
Poder Judiciário, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Roraima.
Empresa: Alumínio Boa Vista LTDA - ME

CNPJ:09.379.251/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO: Av. São Sebastião 1745, Santa Tereza CEP: 69.314-152

TELEFONE: 95-3627-4666/99112-9800 e-mail: aldemar@aluminioboavista.net
PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a contar da data de recebimento da nota de empenho
Lote nº 01 - Sem Alteração
ARP publicado no DJE, ed. 5767, do dia 23 de junho de 2016
Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa
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REPRESENTANTE: Aldemar Albuquerque Neto
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1ª Republicação trimestral - Ata de Registro de Preços N.º 040/2016
PROCESSO Nº 0003947-49.2016.6.23.8000 PREGÃO Nº 057/2016
Objeto: Eventual aquisição de veículos automotores para o Poder Judiciário do Estado de Roraima.
Empresa: ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP CNPJ: 34.798.934/0001-32
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Bento Brasil, n.º 297 - Centro - Boa Vista - RR
REPRESENTANTE: Neri Gilberto da Rocha
TELEFONE: 95) 3224-7382 / 3224-4278 E-Mail: eletrisul@bol.com.br
PRAZO DE ENTREGA: Será de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da Nota de
Empenho.
Lote nº 01 - Sem Alteração
ARP publicado no DJE, ed. 5883 , do dia 23 de dezembro de 2016
Bruno Furman
Secretário de Gestão Administrativa

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 de março de 2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nº DO PROCESSO:

0001166-22.2016.6.23.8000

OBJETO:

Confecção de togas para desembargador

CONTRATADA
(NOME, CNPJ/CPF):
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
REALIZADO:
VALOR:
NOTA DE EMPENHO
Nº:
ESPECIFICAÇÃO:
DATA DE EMISSÃO:

Maria José da Silva Fardamentos – ME
CNPJ nº 00.568.160/0001-31
Pregão 24/216
R$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais)
521/2017
1 Toga para desembargador
23/03/2017

Nº DO CONTRATO:

022/2017

OBJETO:

Fornecimento de energia elétrica do grupo "A" na unidade consumidora deste
Tribunal localizada em São Luiz do Anauá/RR

CONTRATADA

Boa Vista Energia S/A

COBERTURA
ORÇAMENTÁRIA:

12.101.02.061.00003.2337

NOTA DE EMPENHO:

R$ 36.0000 (trinta e seis mil reais)

VALOR GLOBAL:

R$ 36.0000 (trinta e seis mil reais)

FUNDAMENTAÇÃO:

Art. 25 caput da Lei Federal 8666/93

PRAZO:

12 meses

DATA:

22/03/2017
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EXTRATO DE CONTRATO
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EXTRATO DE CONTRATO
021/2017

OBJETO:

Prestação dos serviços de instalação, manutenção e remoção de enlaces
ópticos, com fornecimento de materiais

CONTRATADA

Eagle Vision Infraestrutura em Telecomunicações TLDA
CNPJ n.º 04.968.416/0001-59

COBERTURA
ORÇAMENTÁRIA:

O Contrato será custeado através Programa de Trabalho de n.°
12.001.02.061.0003.2337, por meio do Elemento de Despesa de nº
 3.3.90.39

NOTA DE EMPENHO:

491/2017 e 492/2017

VALOR GLOBAL:

R$ 205.111,92 (duzentos e cinco mil, cento e onze reais e noventa e dois
centavos)

FUNDAMENTAÇÃO:

Art. 25 caput da Lei Federal 8666/93

PRAZO:

12 meses

DATA:

22/03/2017
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Nº DO CONTRATO:

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 de março de 2017
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Expediente de 27/03/2017
Portaria SIL nº 025 de 27 de março de 2017.
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Nº 24/2017
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 BOA VISTA ENERGIA S/A - PACARAIMA (ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA)
SEI 0002273-02.2016.8.23.8000.

RESOLVE:

Departamento - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 28 de março de 2017

Art. 1º – Designar a servidora GARDÊNIA BARBOSA DA SILVA, matrícula nº 3010704, Técnica
Judiciária, para exercer a função de fiscal do contrato em epígrafe;
Art. 2º – Designar o servidor EDIVALDO PEDRO QUEIROZ DE AZEVEDO, matrícula n° 3010111,
Subsecretário, para exercer a função de fiscal substituto do contrato em epígrafe;
Publique-se.
Reubens Mariz
Secretária de Infraestrutura e Logística
Portaria SIL nº 026 de 27 de março de 2017.
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Nº 25/2017
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 BOA VISTA ENERGIA S/A – ALTO ALEGRE (ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
RORAIMA) SEI 0002273-02.2016.8.23.8000.

RESOLVE:
Art. 1º – Designar a servidora GARDÊNIA BARBOSA DA SILVA, matrícula nº 3010704, Técnica
Judiciária, para exercer a função de fiscal do contrato em epígrafe;
Subsecretário, para exercer a função de fiscal substituto do contrato em epígrafe;
Publique-se.
Reubens Mariz
Secretária de Infraestrutura e Logística

SICOJURR - 00056221
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Art. 2º – Designar o servidor EDIVALDO PEDRO QUEIROZ DE AZEVEDO, matrícula n° 3010111,

Boa Vista, 28 de março de 2017
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000114-RR-A: 027, 040
000118-RR-N: 042
000125-RR-N: 041
000139-RR-B: 029
000144-RR-N: 044
000153-RR-B: 084, 085, 088
000153-RR-N: 054
000158-RR-A: 027
000162-RR-A: 027
000165-RR-A: 037
000171-RR-B: 028
000172-RR-B: 027
000172-RR-N: 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,
016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026
000175-RR-B: 040
000184-RR-A: 032
000189-RR-N: 027
000190-RR-E: 045
000190-RR-N: 035
000192-RR-A: 030
000194-RR-B: 027
000201-RR-A: 028, 041
000205-RR-B: 036
000208-RR-E: 045
000212-RR-E: 045
000214-RR-B: 035
000223-RR-A: 037
000226-RR-N: 045
000231-RR-N: 045
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000254-RR-A: 038
000256-RR-E: 037, 040
000264-RR-B: 034
000264-RR-N: 037, 040
000269-RR-N: 041
000270-RR-B: 030, 037, 045, 056
000275-RR-N: 087
000287-RR-N: 063
000289-RR-A: 045
000290-RR-E: 037, 040
000291-RR-A: 045
000293-RR-B: 046
000299-RR-N: 048
000315-RR-B: 028, 032
000332-RR-B: 037, 040
000352-RR-N: 064
000372-RR-A: 038, 039
000379-RR-N: 035
000386-RR-A: 043
000387-RR-A: 038, 039
000394-RR-N: 028, 030, 045, 056
000400-RR-N: 034
000413-RR-N: 039
000419-RR-E: 028, 058
000424-RR-N: 035
000451-RR-N: 060
000467-RR-E: 028
000481-RR-N: 030, 046, 049, 051, 053, 061
000484-RR-N: 028, 031
000493-RR-N: 068
000504-RR-N: 028
000513-RR-N: 081
000542-RR-N: 045
000550-RR-N: 040, 056, 059
000555-RR-N: 058
000557-RR-N: 028, 030, 045, 056, 058
000564-RR-N: 042
000637-RR-N: 032
000640-RR-N: 039
000662-RR-N: 032
000686-RR-N: 068
000692-RR-N: 028
000707-RR-N: 039
000721-RR-N: 045
000727-RR-N: 081
000777-RR-N: 046
000784-RR-N: 056, 058
000816-RR-N: 045
000822-RR-N: 045
000825-RR-N: 054
000839-RR-N: 048
000846-RR-N: 088
000847-RR-N: 056
000877-RR-N: 045
000946-RR-N: 051
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001010-RR-N: 038, 039
001016-RR-N: 030
001033-RR-N: 040
001065-RR-N: 037, 040
001074-RR-N: 045
001107-RR-N: 053
001144-RR-N: 029
001269-RR-N: 086
001411-RR-N: 058
001442-RR-N: 039
001546-RR-N: 056, 057, 058
001594-RR-N: 073
211303-SP-N: 043

Cartório Distribuidor
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008 - 0001405-35.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001405-3
Autor: Criança/adolescente e outros.
Sentenciado: E.G.S.S.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 2.400,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva
009 - 0001419-19.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001419-4
Autor: V.P.S.J. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 2.867,16.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Dissol/liquid. Sociedade
010 - 0002056-67.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002056-3
Autor: K.R.P.F. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 550.000,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Juiz(a): Cicero Renato Pereira Albuquerque

011 - 0002070-51.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002070-4
Autor: S.M.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 4.492,76.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Petição

Divórcio Consensual

001 - 0000805-14.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000805-5
Autor: Uziel de Castro Júnior
Distribuição por Sorteio em: 24/03/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0002032-39.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002032-4
Autor: C.S.M. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Vara Execução Penal

002 - 0000806-96.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000806-3
Autor: Paulo Kennedy Pereira Moura
Distribuição por Sorteio em: 24/03/2017.
Nenhum advogado cadastrado.
003 - 0000807-81.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000807-1
Réu: Marli Teixeira de Souza e outros.
Distribuição por Sorteio em: 24/03/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0002037-61.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002037-3
Autor: R.P.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Guarda

004 - 0000809-51.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000809-7
Réu: Laecio Tavares de Sousa
Distribuição por Sorteio em: 24/03/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0002107-78.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002107-4
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Transf. Estabelec. Penal

Suprim. Consent. Casament

005 - 0000804-29.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000804-8
Réu: Francieldo dos Reis Almeida
Distribuição em Emergência. Distribuição Manual em: 24/03/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0002112-03.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002112-4
Autor: A.C.L.D. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Vara Itinerante
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Alimentos - Lei 5478/68
006 - 0001387-14.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001387-3
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 1.800,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Regulamentação de Visitas
007 - 0001392-36.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001392-3
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Juiz(a): Elvo Pigari Junior

Alimentos - Lei 5478/68

Juiz(a): Erick Cavalcanti Linhares Lima

Alimentos - Lei 5478/68
016 - 0001400-13.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001400-4
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 1.881,12.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva
017 - 0002099-04.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002099-3
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 2.400,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Averiguação Paternidade
018 - 0001396-73.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001396-4
Requerido: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
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Advogado(a): Elceni Diogo da Silva
019 - 0001410-57.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001410-3
Requerido: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Dissol/liquid. Sociedade
020 - 0002051-45.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002051-4
Autor: I.O.C. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva
021 - 0002080-95.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002080-3
Autor: E.M.L. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 200.000,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva
022 - 0002089-57.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002089-4
Autor: A.P.A.F. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 10.960,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Divórcio Consensual
023 - 0002094-79.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002094-4
Autor: G.O.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 74.293,80.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva
024 - 0002103-41.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002103-3
Autor: E.J.S.A. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Guarda
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Réu: Espolio de Antonio Ferreira Anunciaçao Neto
Ato Ordinatório Port001/2015 Considerando a apresentação do plano de
partilha, fls. 1138/1141, conforme determinado no r. despacho de fls.
1137, 1, pela inventariante, os demais herdeiros para manifestação. Boa
Vista-RR, 23/03/2017 ** AVERBADO **
Advogados: Elaine Bezerra de Queiroz Benayon, Alceu da Silva, Vinícius
Aurélio Oliveira de Araújo, Francisco das Chagas Batista, Dircinha
Carreira Duarte, Hindemburgo Alves de O. Filho, Margarida Beatriz Oruê
Arza, Lenon Geyson Rodrigues Lira, Fabrícia dos Santos Teixeira

Cumprimento de Sentença
028 - 0029004-71.2002.8.23.0010
Nº antigo: 0010.02.029004-4
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: L.E.L.T.
Ato Ordinatório Port001/2015 A parte exequente , manifestar-se acerca
da certidão do oficial de justiça constante às fls. 377. Boa Vista-RR,
21.03.2017
Advogados: Carlos Philippe Sousa Gomes da Silva, Denise Abreu
Cavalcanti, Luiz Eduardo Silva de Castilho, Cristiane Monte Santana de
Souza, Luciana Rosa da Silva, Vaneyla Lima Barbosa, Amanda Oliveira
Souza, Patrízia Aparecida Alves da Rocha, Carlos Philippe Souza
Gomes da Silva, Luiz Geraldo Távora Araújo, Vanessa Maria de Matos
Beserra
029 - 0091418-37.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.091418-5
Executado: Criança/adolescente
Executado: F.S.V.
Ato ordinatório Port001/2015 Vista a causídica OAB/RR 1144N. Boa
Vista-RR, 20.03.2017 ** AVERBADO **
Advogados: Alessandra Andréia Miglioranza, Fabiana da Silva Nunes
030 - 0179474-41.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.179474-6
Executado: T.T.A.B.
Executado: R.N.B.
Ato Ordinatório Port001/2015 A parte autora, manifestar-se acerca da
certidão do oficial de justiça constante às fls. 77. Boa Vista-RR,
21.03.2017 ** AVERBADO **
Advogados: Scyla Maria de Paiva Oliveira, Henrique Edurado Ferreira
Figueredo, Luciana Rosa da Silva, Paulo Luis de Moura Holanda, Luiz
Geraldo Távora Araújo, Gabriela Layse de Souza Lemos

Guarda

025 - 0002065-29.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002065-4
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 16/03/2016.
Valor da Causa: R$ 1.200,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

031 - 0009154-79.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.009154-0
Autor: P.I.A.R.
Réu: A.G.S.
Ato Ordinatório Port001/2015 Vista a causídica OAB/RR 484. Boa VistaRR, 23.03.2017 ** AVERBADO **
Advogado(a): Patrízia Aparecida Alves da Rocha

Homol. Transaç. Extrajudi

Inventário

026 - 0002046-23.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002046-4
Requerido: Rosenir Amancio Ferreira e outros.
Distribuição por Sorteio em: 14/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

032 - 0014626-32.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014626-4
Autor: Carlos Daniel Barreto da Silva Lima e outros.
Réu: de Cujus Cicero Lima das Dores e outros.
Ato Ordinatório Port001/2015 O causídico OAB/RR 184-A para
manifestar-se acerca do pedido constante às fls. 360. Boa Vista-RR,
23.03.17 ** AVERBADO **
Advogados: Domingos Sávio Moura Rebelo, Cristiane Monte Santana
de Souza, Ben-hur Souza da Silva, Ruberval Barbosa de Oliveira Júnior

Publicação de Matérias
1ª Vara de Família
Expediente de 24/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet
PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):
Liduina Ricarte Beserra Amâncio

Inventário
027 - 0055154-89.2002.8.23.0010
Nº antigo: 0010.02.055154-4
Autor: Luiz Antonio Silva Anunciação e outros.

033 - 0006294-08.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.006294-7
Autor: Diana Cleide Rodrigues Almeida e outros.
Réu: Espólio de Raimundo Nonato Cunha Almeida
Ato ordinatório Port001/2015 Os autores por meio dos causídicos,
manifestarem quanto o cálculo das custas, fls. 161. Boa Vista-RR,
20.03.2017
Advogado(a): Suely Almeida

1ª Vara da Fazenda
Expediente de 27/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Aluizio Ferreira Vieira
PROMOTOR(A):
Luiz Antonio Araújo de Souza
ESCRIVÃO(Ã):
James Luciano Araujo França
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Shiromir de Assis Eda
Shiromir de Assis Eda

Execução Fiscal
034 - 0161354-47.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.161354-0
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Cbv Cirurgica Boa Vista Ltda e outros.
DECISÃO
I. Defiro o pedido de penhora online de fls. 371, apenas para a parte
executada Valdenir Ferreira da Silva. Tendo em vista que não foi
nomeado curador especial para a parte executada Leudijane Dos
Santos;
II. Havendo resposta positiva, efetuar a transferência dos valores
bloqueados até o limite da dívida, bem como liberar o saldo
remanescente;
III. O espelho do Bacen valerá como termo de penhora;
IV. Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar
impugnação/embargos;
V. Sendo ínfimo o valor, proceda-se com o desbloqueio da quantia e
intime-se o exequente para manifestação, em cinco dias;
VI. Intime-se.

Boa Vista/RR, 27/03/2017.
ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de direito
Advogados: Johnson Araújo Pereira, Marcelo Tadano, Wisley Alberes
Babora

Cumprimento de Sentença
035 - 0129045-07.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.129045-7
Executado: o Estado de Roraima
Executado: Francisco Alberto Santiago
DESPACHO
I. Defiro o pedido acostado nas fls. 147;
II. Intime-se.
Boa Vista/RR, 27/03/2017.
ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de direito
Advogados: Moacir José Bezerra Mota, Antônio Pereira da Costa,
Mivanildo da Silva Matos, Arthur Gustavo dos Santos Carvalho

Execução Fiscal
036 - 0128887-49.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.128887-3
Executado: Município de Boa Vista
Executado: Construtora Barros e Leitão Ltda e outros.
DESPACHO
I. Tendo em vista a citação editalícia do executado e a nomeação de
curador especial;
II. Encaminhem-se os autos para manifestação deste, acerca do edital
de intimação acostado nas fls. 287;
III. Intime-se.
Boa Vista/RR, 27/0/2017.
ALUIZIO FERREIRA VIEIRA
Juiz de direito
Advogado(a): Marco Antônio Salviato Fernandes Neves

3ª Vara Cível
Expediente de 24/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Bruno Fernando Alves Costa
Rodrigo Bezerra Delgado
PROMOTOR(A):
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Jeanne Christhine Fonseca Sampaio
Zedequias de Oliveira Junior
ESCRIVÃO(Ã):
Flávio Dias de Souza Cruz Júnior
Héber Augusto Nakauth dos Santos

Cumprimento de Sentença
037 - 0006364-11.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.006364-1
Executado: Hc Pneus S/a
Executado: J Santiago & Cia Ltda
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
09/05/2017 às 09:40 horas.
Advogados: José Carlos Barbosa Cavalcante, Allan Kardec Lopes
Mendonça Filho, Paulo Afonso de S. Andrade, Mamede Abrão Netto,
Sebastião Robison Galdino da Silva, Alexandre Cesar Dantas Socorro,
Henrique Edurado Ferreira Figueredo, Jorge K. Rocha, Sandra Marisa
Coelho, Paula Raysa Cardoso Bezerra
038 - 0074918-27.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.074918-7
Executado: Banco do Brasil S/a
Executado: Jose Ribamar Santos Freire
PUBLICAÇÃO: Ato Ordinatório: Intimar a parte autora, na pessoa de seu
advogado, para ciência do desarquivamento dos autos no prazo de 15
(quinze) dias. ** AVERBADO **
Advogados: Elias Bezerra da Silva, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues,
Rafael Sganzerla Durand, Tiago Bonfim Silva Barros
039 - 0075561-82.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.075561-4
Executado: Banco do Brasil S/a
Executado: Ricardo Souto Maior Nogueira
PUBLICAÇÃO: Ato Ordinatório: Intimar a parte autora, na pessoa de seu
advogado, para ciência do desarquivamento dos autos no prazo de 15
(quinze) dias. ** AVERBADO **
Advogados: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, Rafael Sganzerla Durand,
Silas Cabral de Araújo Franco, Juliana Quintela Ribeiro da Silva, Caio
Roberto Ferreira de Vasconcelos, Tiago Bonfim Silva Barros, Adriel
Mendes Galvao
040 - 0115043-66.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.115043-0
Executado: Boa Vista Energia S/a
Executado: Airlys Suely de Lima Cabral
PUBLICAÇÃO: Ato Ordinatório: Intimar a parte autora, na pessoa de seu
advogado, para ciência dos documentos juntados às fls. 255/258, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Advogados: Francisco das Chagas Batista, Márcio Wagner Maurício,
Sebastião Robison Galdino da Silva, Alexandre Cesar Dantas Socorro,
Jorge K. Rocha, Sandra Marisa Coelho, Deusdedith Ferreira Araújo,
Jorge Kennedy da Rocha Rodrigues, Paula Raysa Cardoso Bezerra
041 - 0125062-34.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.125062-8
Executado: Rodolpho César Maia de Moraes
Executado: Eunice Tertulino Cavalcanti
PUBLICAÇÃO: Ato Ordinatório: Intimar a parte autora, na pessoa de seu
advogado, para ciência dos documentos juntados às fls. 197/200, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Advogados: Selma Aparecida de Sá, Pedro de A. D. Cavalcante, Luiz
Eduardo Silva de Castilho, Rodolpho César Maia de Moraes
042 - 0174346-40.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.174346-1
Executado: Marielza Martins Nunes
Executado: Igreja Batista em Celulas
PUBLICAÇÃO: ATO ORDINATÓTIO: Intimar a parte autora, na pessoa
de seu advogado, para ciência dos documentos juntados às fls. 168/170,
no prazo de 05 (cinco) dias.
Advogados: Francisco Salismar Oliveira de Souza, Antônio Cláudio
Carvalho Theotônio, José Fábio Martins da Silva, Francisco Salismar
Oliveira de Souza

Outras. Med. Provisionais
043 - 0027702-07.2002.8.23.0010
Nº antigo: 0010.02.027702-5
Autor: Banco do Brasil S/a
Réu: Marinho Pereira Braga
PUBLICAÇÃO: Ato Ordinatório: Intimar a parte autora, na pessoa de seu
advogado, para ciência do documento juntado às fls. 754/755 no prazo
de 05 (cinco) dias.
Advogados: Mário Sérgio Baêta Córdova, Jaime César do Amaral
Damasceno, Hélio Antonio Cardozo Figueira, Grace Kelly da Silva
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Barbosa, Julio César Teixeira da Silva, Érika Seffair Riker, Andrea
Gonçalves Oliva Itacarambi, Cristiane Maria de Sousa Mariano, Erlane
Merques, Selma Regina Borges Oliveira, Eloadir Afonso Reis Brasil,
Laureana Martins dos Santos
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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

3ª Vara Cível
Expediente de 27/03/2017

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
044 - 0165773-13.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.165773-7
Executado: Graziele de Azevedo Rodrigues
Executado: Rafael Ramos Nobre e outros.
Solicite-se intervenção da CGJ para que a transferência possa ser
realizada.
Sem prejuízo, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a
transferência para conta judicial desta Comarca.

Ação Penal Competên. Júri
047 - 0001865-66.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.001865-3
Réu: Jairo Pereira da Silva e outros.
Autos remetidos ao Distribuidor de Feitos para redistribuicao.
Nenhum advogado cadastrado.
048 - 0002737-76.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.002737-7
Réu: Natália Gomes de Oliveira
Sentença publicada em plenário.
Advogados: Marco Antônio da Silva Pinheiro, Guilherme Augusto
Machado Evelim Coelho

1ª Vara do Júri
Expediente de 27/03/2017

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

Boa Vista/RR, 24 de março de 2017.
Juiz Rodrigo Delgado
Advogados: João Ricardo de Souza Dixo Júnior, Edmilson Macedo
Souza

2ª Vara de Família
Expediente de 24/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Paulo Cézar Dias Menezes
PROMOTOR(A):
Ademar Loiola Mota
ESCRIVÃO(Ã):
Maria das Graças Barroso de Souza

Ação Penal
049 - 0010961-23.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.010961-8
Réu: Adenilson Marques da Silva
Publique-se pela derradeira vez o despacho anterior, com a ressalva de
que o silêncio será interpretado como desistência da oitiva ou
substituição da testemunha. Prazo 05 dias.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogado(a): Paulo Luis de Moura Holanda

Ação Penal Competên. Júri

Inventário
045 - 0190586-70.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.190586-0
Autor: Janaina Ferreira Brock e outros.
Réu: Espolio De: José Brock
ATO ORDINATÓRIO (Portaria Conjunta nº. 001/2015, DJe nº.5587, de
16-09-2015) Gab. 2ª Vara de Família. Autos com vistas às partes sobre
a juntada de fls. 391 e 392. Boa Vista - RR, 24/03/2017. 2ª Vara de
Família.
Advogados: Acioneyva Sampaio Memória, Welington Alves de Oliveira,
Pablo Kildere de Sousa Diniz, Alexander Ladislau Menezes, Angela Di
Manso, Henrique Edurado Ferreira Figueredo, Paula Cristiane Araldi,
Jaques Sonntag, Luciana Rosa da Silva, Walla Adairalba Bisneto, Luiz
Geraldo Távora Araújo, Gisele de Souza Marques Ayong Teixeira,
Antonietta Di Manso, Mauro Gomes Coelho, Dayara Wania de Souza
Cruz Nascimento Dantas, Dayenne Lívia Carramilo Pereira
046 - 0006435-27.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.006435-6
Autor: Wally de Melo Lima e outros.
Réu: Espólio de Walter Bastos de Melo e outros.
ATO ORDINATÓRIO (Portaria Conjunta nº. 001/2015, DJe nº.5587, de
16-09-2015) Gab. 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e
Ausentes. Transcorreu o prazo de suspensão do feito. Autos com vistas
à parte inventariante. Boa Vista - RR, 24/03/2017. 2ª Vara de Família.
Advogados: Suely Almeida, Saile Carvalho da Silva, Paulo Luis de
Moura Holanda, Francisco Carlos Nobre

1ª Vara do Júri
Expediente de 24/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Lana Leitão Martins

050 - 0117097-05.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.117097-4
Réu: Paulo Borges Carneiro
Ao MP, acerca do retorno da CP.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.
051 - 0005794-05.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.005794-5
Réu: Gilson Viana Gomes
Encaminhem-se os autos ao MP para suas alegações finais.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogados: Paulo Luis de Moura Holanda, Lairto Estevão de Lima Silva
052 - 0006016-70.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.006016-2
Réu: Kriguerson Diniz Batistot e outros.
Tente-se novamente a intimação dos Réus.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.
053 - 0004722-46.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.004722-5
Réu: Thiago Martins Araujo Alves
Recebo o Recurso da Defesa.
Remetam-se os autos ao egrégio TJ/RR.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins

Boa Vista, 28 de março de 2017

Diário da Justiça Eletrônico

Juíza de Direito
Advogados: Paulo Luis de Moura Holanda, Antonio Neiga Rego Junior
054 - 0008866-29.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.008866-3
Réu: Edinaldo Coelho da Silva
Designe-se data para o interrogatório do Réu.
Intime-se o Réu.
Intime-se o MP.
Publique-se.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogados: Nilter da Silva Pinho, Paulo Cabral de Araújo Franco
055 - 0004665-57.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004665-1
Réu: Clenildo, Vulgo "acreano Ou Baixinho"
Junte-se cópia do IP dos autos principais neste feito retornem à DPE.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Vara Militar
Expediente de 24/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Lana Leitão Martins
PROMOTOR(A):
Carlos Paixão de Oliveira
Ricardo Fontanella
ESCRIVÃO(Ã):
Aline Moreira Trindade
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PROMOTOR(A):
Carlos Paixão de Oliveira
Ricardo Fontanella
ESCRIVÃO(Ã):
Aline Moreira Trindade

Ação Penal
060 - 0009035-84.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.009035-9
Réu: Paulo Soares de Moraes
Expeça-se guia de execução à VEPEMA.
Oficie-se ao Comando da PM/RR.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogado(a): Roberto Guedes de Amorim Filho
061 - 0004667-95.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.004667-2
Réu: Ednarde Marques Cirqueira
Expeça-se guia de execução à VEPEMA.
Oficie-se ao Comando da PM/RR.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Advogado(a): Paulo Luis de Moura Holanda
062 - 0007476-87.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007476-0
Réu: Felipe Gabriel Martins Quadros
À DPE, para ciência da juntada do laudo de fls. 45/47.
Em: 27/03/17.
Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
056 - 0207854-06.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.207854-1
Réu: Romário Almeida dos Reis e outros.
Intimação do advogado, inscrito na OAB sob número 001546RR, Dr(a).
HENRIQUE MARAVALHA MOLINA para devolução dos autos ao
Cartório no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e de ser
oficiado à OAB/RR.
Advogados: Henrique Edurado Ferreira Figueredo, Luciana Rosa da
Silva, Deusdedith Ferreira Araújo, Luiz Geraldo Távora Araújo,
Welington Albuquerque Oliveira, Robério de Negreiros e Silva, Henrique
Maravalha Molina
057 - 0019120-61.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019120-2
Réu: Jaelson Carvalho dos Santos
Intimação do advogado, inscrito na OAB sob número 001546RR, Dr(a).
HENRIQUE MARAVALHA MOLINA para devolução dos autos ao
Cartório no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e de ser
oficiado à OAB/RR.
Advogado(a): Henrique Maravalha Molina
058 - 0014354-38.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014354-3
Réu: B.A.R.S.
Intimação do advogado, inscrito na OAB sob número 000555RR, Dr(a).
RONILDO RAULINO DA SILVA para devolução dos autos ao Cartório no
prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e de ser oficiado à
OAB/RR. ** AVERBADO **
Advogados: Vaneyla Lima Barbosa, Ronildo Raulino da Silva, Luiz
Geraldo Távora Araújo, Welington Albuquerque Oliveira, Nahas
Figueiredo Abdala, Henrique Maravalha Molina
059 - 0017573-25.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.017573-3
Réu: T.X.C.
Intimação do advogado, inscrito na OAB sob número 000550RR, Dr(a).
DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO para devolução dos autos ao
Cartório no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e de ser
oficiado à OAB/RR.
Advogado(a): Deusdedith Ferreira Araújo

1ª Vara Militar

Vara Entorp e Organi
Expediente de 27/03/2017

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

Petição
063 - 0011703-23.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011703-1
Réu: Harllisson Rayan de Souza Martins
SENTENÇA
Arquivem-se.
Boa Vista/RR, 27/03/2017.

Daniela Schirato Collesi Minholi
Juíza de Direito
Advogado(a): Rita Cássia Ribeiro de Souza

Proced. Esp. Lei Antitox.
064 - 0192800-34.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.192800-3
Réu: Francisco Romerio Borba
SENTENÇA
Declaro extinta a punibilidade pelo óbito (fl. 361), com fundamento nos
artigos 107, I, do CP e 62 do CPP.

Expediente de 27/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Lana Leitão Martins

Boa Vista/RR, 27/03/2017.

Boa Vista, 28 de março de 2017

Diário da Justiça Eletrônico

Daniela Schirato Collesi Minholi
Juíza de Direito
Advogado(a): Stélio Baré de Souza Cruz
065 - 0016760-32.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.016760-9
Réu: George Pereira Fidalgo e outros.
SENTENÇA
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Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.
070 - 0020354-83.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.020354-1
Réu: Francisco Silva
DESPACHO
Intime-se o réu por edital para pagamento da multa.

Declaro extinta a punibilidade pelo óbito (fl. 323), com fundamento nos
artigos 107, I, do CP e 62 do CPP.

Boa Vista/RR, 24/03/2017.

Boa Vista/RR, 27/03/2017.
Daniela Schirato Collesi Minholi
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.
Daniela Schirato Collesi Minholi
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.
066 - 0005659-61.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.005659-4
Réu: Luis Oliveira dos Santos
SENTENÇA

071 - 0008438-18.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008438-6
Réu: Allan Almeida Duarte e outros.
DESPACHO
Cumpra-se requerimento do MP de fl. 453.
Boa Vista/RR, 27/03/2017.

Declaro extinta a punibilidade pelo óbito (fl. 324), com fundamento nos
artigos 107, I, do CP e 62 do CPP.
Boa Vista/RR, 27/03/2017.

Daniela Schirato Collesi Minholi
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Daniela Schirato Collesi Minholi
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Execução Penal
Expediente de 24/03/2017

067 - 0008954-09.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.008954-6
Réu: Edson Carlos da Silva
DESPACHO

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque
PROMOTOR(A):
Anedilson Nunes Moreira
Carlos Paixão de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):
Wemerson de Oliveira Medeiros

Intime-se por edital para pagamento da multa.
Boa Vista/RR, 27/03/2017.

Petição
Daniela Schirato Collesi Minholi
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.
068 - 0013333-90.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.013333-6
Réu: Jaime da Conceição Pereira e outros.
DESPACHO
Vista ao Ministério Público.
Boa Vista/RR, 27/03/2017.

072 - 0018385-91.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018385-0
Réu: Junot Silva de Brito e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.Audiência de
JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 30/03/2017 às 11:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.
073 - 0000802-59.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000802-2
Réu: João Paulo de Almeida Bessa
Despacho: Requisição de informações.
Advogado(a): Evandro de Castro Leite Junior

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 27/03/2017

Daniela Schirato Collesi Minholi
Juíza de Direito
Advogados: Dolane Patrícia Santos Silva Santana, João Alberto Sousa
Freitas
069 - 0014016-93.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.014016-4
Réu: Valdemir Bezerra Vasconcelos
DESPACHO
Pesquise via INFOSEG o endereço do réu.
Após, intime-o.
Boa Vista/RR, 27/03/2017.

Daniela Schirato Collesi Minholi

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
074 - 0182780-81.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.182780-9
Indiciado: N.J.P.D.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NEWTON DE JESUS

Boa Vista, 28 de março de 2017

Diário da Justiça Eletrônico

PENA DUARTE 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, 24 março de 2017.SISSI SCHWANTESJuíza de Direito auxiliando no Juizado
Nenhum advogado cadastrado.
075 - 0195044-33.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.195044-5
Indiciado: C.A.S.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLERISTON DOS
ANJOS SOUSA 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, 24 março de 2017. SISSI
SCHWANTES-Juíza de Direito auxiliando no Juizado
Nenhum advogado cadastrado.
076 - 0195748-46.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.195748-1
Indiciado: R.B.N.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ROSENILDO
BARBOSA NUNES pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto aos delitos de ameaça e lesão corporal descritos
nos art. 129, §9º, 147 E 150 do CP, bem como, pela DECADÊNCIA do
direito de queixa-crime quanto ao delito de injúria, descrito no art. 140 e
163 do CP. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas
devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P.
R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR, 24 março de 2017. SISSI
SCHWANTES-Juíza de Direito auxiliando no Juizado
Nenhum advogado cadastrado.
077 - 0218960-62.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.218960-3
Indiciado: R.B.L.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RINALDO BATISTA
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, 24 de março de 2017.SISSI SCHWANTESJuíza de Direito auxiliando no Juizado
Nenhum advogado cadastrado.
078 - 0219608-42.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.219608-7
Indiciado: A.A.G.L.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANTONIO ANDRÉ
GALDENCIO DE LIMA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto aos delitos de ameaça e lesão corporal descritos
nos art. 129, §9º e 147 ambos 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, 24 março de 2017.SISSI SCHWANTESJuíza de Direito auxiliando no Juizado
Nenhum advogado cadastrado.
079 - 0223254-60.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.223254-4
Indiciado: E.R.S.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDSON RIBEIRO DA
SILVA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal
quanto ao crime de violação de domicílio, descritos nos art.150 do
CP,bem como, determino o ARQUIVAMENTO no tocante ao delito de
furto, em vista da baixa relevância jurídica, não havendo justa causa
para o início de ação penal. ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações
e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista-RR, 24 março de 2017. SISSI
SCHWANTES-Juíza de Direito auxiliando no Juizado
Nenhum advogado cadastrado.
080 - 0224074-79.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.224074-5
Indiciado: A.R.S.S.
Nova vista ao MP, considerando que a vítima narrou que tinha quatorze
anos na data do fato e convivia com o André há cerca de um ano e dois
meses (fl. 08). Boa Vista, 24/03/17. Sissi Marlene Schwantes-Juiza de
Direito Auxiliando no Juizado
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Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
081 - 0009226-95.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.009226-2
Réu: Rui de Oliveira Figueiredo
Trata-se de pedido da Defesa requerendo que este juízo oficie à
autoridade Policial requisitando que sejam enviadas cópias de Boletins
de Ocorrência registrados pela vítima contra terceiras pessoas. Todavia,
analisando os autos verifica-se que o presente pedido já foi feito pela
Defesa em sede de diligências após o encerramento da instrução
processual e foi negado, tendo sido, porém, deferido o pedido para que
a Defesa apresentasse os documentos de forma sigilosa, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar daquela data, 25/10/2016. Sendo assim, tendo a
Defesa protocolado o presente pedido somente em 27/01/2017,
encontra-se atingido pela preclusão o seu direito, pois sua pretensão
ultrapassou em muito o prazo deferido. Portanto, nego o pedido, agora
com fundamento na preclusão. Abra-se vista ao MP e depois intime-se o
Advogado para apresentar alegações finais por memoriais, no prazo
legal. Intime-se o Advogado e cientifique-se o MP do presente despacho.
Boa Vista/RR, 27 de março de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza
de Direito Titular
Advogados: Ronaldo Carlos Queiroz de Almeida, Wenston Paulino Berto
Raposo

Inquérito Policial
082 - 0010315-85.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010315-5
Indiciado: N.
Razão assiste ao Órgão Ministerial em sua manifestação à fl. 32, pois
quanto ao crime de maus tratos, verifica-se que a vitima informou em
sede policial que "nunca foi maltratada" e que a mesma não tem
interesse em processar criminalmente seu companheiro. Portanto, não
havendo justa causa para o início de ação penal, bem como a baixa
gravidade ao bem jurídico, determino o ARQUIVAMENTO do presente
feito. Após o trânsito em julgado, 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, 24 de março de
2017.SISSI SCHWANTES-Juíza de Direito auxiliando no Juizado
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Expediente de 24/03/2017

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
083 - 0001038-11.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001038-2
Autor: W.R.M.
Réu: I.R.M.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
15/05/2017 às 09:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Expediente de 27/03/2017

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

Boa Vista, 28 de março de 2017

Diário da Justiça Eletrônico

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):
Luciana Silva Callegário

Execução de Alimentos
084 - 0005147-05.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005147-9
Executado: Criança/adolescente
Executado: R.V.O.
SENTENÇA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu
diligência que lhe cabia, encontra-se o presente feito parado sem
manifestação por mais 30 (trinta) dias.
Dispõe o art. 485, III, do CPC:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...):
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;.
Ex positis, supedaneado no citado art. 485, III, do CPC, julgo extinto o
presente feito. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Ciência ao
Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R.I.
Boa Vista (RR), 27 de março de 2017.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt
085 - 0001049-40.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001049-9
Executado: Criança/adolescente
Executado: F.C.F.
SENTENÇA
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de pagamento
Designe-se data para audiência una de conciliação e julgamento.
Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora a fim de que
compareçam na audiência designada, acompanhados de seus
procuradores e de suas testemunhas, importando a ausência da parte
requerida em confissão e revelia, e a da parte autora em arquivamento
do pedido (Lei 5.478/68, art. 7º).
Conste do mandado de citação que se não for feito acordo, a defesa
deverá ser oferecida na própria audiência, seguindo-se a instrução, tudo
na forma do disposto nos arts. 9º e 10 da Lei de Alimentos (Lei
5.478/68).
Oficie-se imediatamente o empregador.
Diligências Necessárias.
Boa Vista, 27 de março de 2016.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 15 DE MAIO DE 2017, ÀS 11
HORAS.
Advogado(a): Angria Kartie Feitosa Silva

Cumprimento de Sentença
087 - 0019234-63.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019234-9
Executado: João Pedro Andrade Raposo
Executado: Jose Jailton Raposo
DESPACHO
Cumpra-se o despacho de fl. 30, observando-se os dados apresentados
em fls. 36/41.
Em, 24 de março de 2017.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Jackeline de F.cassemiro de Lima

Execução de Alimentos
Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 16.
Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC:
" Art. 924. Extingue-se a execução quando:
II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por K. V. A. F. em face de F. C. F..
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

088 - 0012810-05.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012810-3
Executado: Criança/adolescente
Executado: A.F.S.
DESPACHO
Cumpra-se a segunda parte do despacho de fl. 39.
Em, 20/03/2017.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Antonio Leandro da Fonseca Farias

Ciência ao Ministério Público e à DPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Em, 24 de março de 2017.
ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

Alimentos - Lei 5478/68
086 - 0001228-71.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001228-9
Autor: D.C.S.
Réu: E.S.S.
DECISÃO
(...)Decido.
A pretensão de diminuição liminar procede parcialmente .
A parte autora produziu prova bastante que resta evidente a modificação
de sua capacidade financeira, o que autoriza a diminuição liminar do
encargo alimentar (CC, 1.699).
Assim, porque a prova produzida evidencia, ao menos neste momento
processual, a existência de alteração de situação econômica da parte
alimentante, é cabível a revisão liminar.
Pelo exposto, reduzo liminarmente o valor dos alimentos devidos para
20% dos rendimentos, deduzidos os descontos legais e obrigatórios,
incidindo sobre férias e 13º salários, mantendo-se o desconto na folha

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

Comarca de Mucajai
Índice por Advogado
047247-PR-N: 001
000359-RR-A: 004
000362-RR-A: 002, 003, 004, 005
000369-RR-A: 005
000385-RR-N: 008
000538-RR-N: 004
000907-RR-N: 006
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Publicação de Matérias
Execução de Pena
Expediente de 24/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo
PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior
Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Execução da Pena
001 - 0000101-72.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000101-9
Réu: Francisco Lúcio da Silva
Audiência REDESIGNADA para o dia 06/06/2017 às 14:30 horas.
Advogado(a): João Ricardo M. Milani

Vara Cível
Expediente de 24/03/2017

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

Cumprimento de Sentença
002 - 0000521-48.2014.8.23.0030
Nº antigo: 0030.14.000521-3
Executado: João Ricardo Marçoni Milani
Intime-se o advogado, inscrito na OAB sob número 000362RRA, Dr(a).
JOÃO RICARDO MARÇON MILANI para devolução dos autos à
Secretaria no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e de
ser oficiado à OAB/MG.
Advogado(a): João Ricardo Marçon Milani

Inventário
003 - 0001126-96.2011.8.23.0030
Nº antigo: 0030.11.001126-6
Autor: Maria Cezaro de Oliveira Silva e outros.
Intime-se o advogado, inscrito na OAB sob número 000362RRA, Dr(a).
JOÃO RICARDO MARÇON MILANI para devolução dos autos à
Secretaria no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e de
ser oficiado à OAB/MG.
Advogado(a): João Ricardo Marçon Milani
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ser oficiado à OAB/MG.
Advogados: João Ricardo Marçon Milani, Fernado Fávaro Alves

Vara Criminal
Expediente de 24/03/2017

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
006 - 0000474-11.2013.8.23.0030
Nº antigo: 0030.13.000474-7
Réu: Ecilio Souza Silva
Audiência REDESIGNADA para o dia 06/06/2017 às 15:00 horas.
Advogado(a): Paulo Gener de Oliveira Sarmento
007 - 0000101-09.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000101-1
Réu: Janesson Padilha Lima
Audiência REDESIGNADA para o dia 08/08/2017 às 15:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 27/03/2017

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 Competên. Júri
008 - 0000725-15.2002.8.23.0030
Nº antigo: 0030.02.000725-5
Réu: Francisco da Silva Cardoso
Processo 0030.02.000725-5
Réu: FRANCISCO DA SILVA CARDOSO
Vítima: VALDIR DINO DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

Procedimento Comum
004 - 0000136-08.2011.8.23.0030
Nº antigo: 0030.11.000136-6
Autor: Criança/adolescente e outros.
Réu: Estado de Roraima
Intime-se o advogado, inscrito na OAB sob número 000538RR, Dr(a).
RONDINELLI SANTOS DE MATOS PEREIRA para devolução dos autos
à Secretaria no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e de
ser oficiado à OAB/MG.
Advogados: Bergson Girão Marques, João Ricardo Marçon Milani,
Rondinelli Santos de Matos Pereira

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

005 - 0000483-41.2011.8.23.0030
Nº antigo: 0030.11.000483-2
Autor: Valcilene Silva
Réu: Instituto Nacional de Seguridade Social - Inss
Intime-se o advogado, inscrito na OAB sob número 000362RRA, Dr(a).
JOÃO RICARDO MARÇON MILANI para devolução dos autos à
Secretaria no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e de

"(...)no dia 31 de outubro de 1993, por volta das 18:30 horas, na vicinal
19, localizada na Colônia do Apiaú, o denunciado FRANCISCO DA
SILVA CARDOSO, vulgo "Louro Velho", munido de uma arma
espingarda calibre 20 e movido pelo "animus necandi', desferiu um tiro
na vítima VALDIR DINO DA CONCEIÇÃO, causando-lhe os ferimentos
descritos no Laudo cadavérico de fls.33.
Segundo confissão do réu, o mesmo cometeu o delito porque a vítima

Tratam os autos de processo instaurado em desfavor do acusado
FRANCISCO DA SILVA CARDOSO, para apurar a possível prática do
delito insculpido no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, contra a
vítima VALDIR DINO DA CONCEIÇÃO, pelos fatos ocorridos no dia 31
de outubro de 1993.
Narra a exordial acusatória:

Boa Vista, 28 de março de 2017
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teria ofendido-o com palavras de baixo calão.
Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções do artigo 121, §2º,
incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do
ofendido)."
O réu foi preso em flagrante (fls.6/12).
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Tribunal do Júri, sendo que havia atualizado seu endereço nos autos.
A defesa juntou as razões recursais de apelação (fls.363/370), que
posteriormente foi convertido em RESE às fls.425, mas foi negado
provimento, pois o Ministério Público argumentou, em contrarrazões, que
não houve correlação entre o pedido de reforma da decisão de
pronúncia (fls.341) e as razões apresentadas (fls. 389/395).

Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico, às fls.33.
Em 29/11/1993 foi recebida a Denúncia contra os acusados, conforme
fls. 03/05.

Na fase do artigo 422, do CPP, o Ministério Público arrolou 03(três)
testemunhas e requereu diligências em caráter de
imprescindibilidade(fl.432).

O réu foi interrogado por este juízo às fls. 40, momento em que narrou
sua versão sobre o fato delituoso.

A Defensoria Pública, também na fase do artigo 422, do CPP, arrolou
03(três) testemunhas, consoante fl.465.

Foi manifestada a defesa prévia (fls.41/44) na qual apresentou rol de
testemunhas.

É o que tinha a ser relatado.
Defiro as diligências requeridas pelo Parquet à fl. 432.

Durante a instrução processual foram tomados os depoimentos de
Moisés Ribeiro Mendes (fls.50), José Nilton Herculano Albuquerque
(fls.78), Aldecir Castro de Oliveira(fls.80).

Designo julgamento pelo Tribunal do Júri para 28/06/2017 às 09:30hs.
Ao Cartório para as diligências de praxe.

Às fls. 69 o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas
Francisco Alves da Silva, Severino Lucas de Araújo e Delzuíta Salomão
Manduca e às fls. 231 a Defensoria Pública desistiu das testemunhas
faltantes.
Alegações Finais do Ministério Público, por memorriais, requerendo a
pronúncia do réu nos termos da exordial acusatória, às fls. 232/236.
Alegações Finais da Defesa, por memoriais, requerendo a absolvição do
réu, bem como a improcedência da Denúncia, às fls. 238/242.
Sentença PRONUNCIANDO o acusado FRANCISCO DA SILVA
CARDOSO, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do
Código Penal, contra a vítima VALDIR DINO DA CONCEIÇÃO às fls.
246/248.
Foi expedida carta precatória para intimar o denunciado da Sentença de
Pronúncia (fls.251), mas não foi localizado no endereço do mandado,
conforme fls.275/275v.
Às fls. 254/255 foi apresentado pelo Ministério Público o libelo
acusatório.
A intimação foi feita por edital (fls.286/289).

Mucajaí/RR, 27 de março de 2017.

Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz Titular da Comarca
Advogado(a): Almir Rocha de Castro Júnior

Infância e Juventude
Expediente de 24/03/2017

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

Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público indicou as
testemunhas, em caráter de imprescindibilidade à fls. 290. Assim como,
a DPE às fls.291.

Boletim Ocorrê. Circunst.

Foi designado julgamento pelo Tribunal do Júri para 20/05/2010,
conforme despacho às fls. 295v e publicação no DJE, com lista de
jurados na data de 27/04/2010, às fls. 296/299.

009 - 0000407-75.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000407-2
Indiciado: Criança/adolescente e outros.
Audiência REDESIGNADA para o dia 25/07/2017 às 16:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Sendo o réu intimado, novamente, por edital (fls.300).
O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri (fls.310), a uma pena privativa
de liberdade de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses, em regime
inicialmente fechado, pela prática do homicídio qualificado pelo motivo
fútil de Valdir Dino da Conceição, em 31/03/1993, às fls. 311/312.

Med. Prot. Criança Adoles

Às fls. 318 e 320 o réu foi intimado por edital da sentença condenatória.

010 - 0000203-94.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000203-3
Autor: Criança/adolescente
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
06/04/2017 às 09:45 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Foi expedido mandado de prisão (fls. 325).

Proc. Apur. Ato Infracion

Um advogado particular juntou aos autos uma petição, alegando que por
equívoco do cartório, o réu não foi localizado em nenhum dos
endereços, sendo o mesmo julgado e condenado pelo Tribunal do Júri
sem que pudesse apresentar defesa (fls. 332/335).

011 - 0000302-64.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000302-3
Indiciado: Criança/adolescente
Audiência REDESIGNADA para o dia 25/07/2017 às 15:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Às fls. 337 foi recolhido o mandado de prisão.
O Parquet requereu a intimação pessoal do réu da decisão de
pronúncia, às fls.340.
A defesa interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a apresentação
das razões em instância superior (fls. 341).
O réu foi intimado da decisão de pronúncia às fls. 354, em 10/01/2014.
Às fls. 387, houve uma decisão monocrática considerou nulos todos os
atos posteriores à decisão de pronúncia exarada às fls. 246/248,
incluindo o julgamento pelo Júri, pois o réu foi intimado por edital para o

Comarca de Rorainópolis
Índice por Advogado
000070-AM-A: 031, 037
001602-AM-N: 037
004077-AM-N: 016
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006725-AM-N: 031
007243-AM-N: 031, 037
000239-AP-N: 025
002288-AP-N: 025
063440-MG-N: 004
067428-MG-N: 002
083652-MG-N: 002
103170-MG-N: 002
109784-MG-N: 002
000042-RR-B: 004
000077-RR-A: 032
000210-RR-N: 024
000270-RR-B: 019
000276-RR-A: 003
000299-RR-N: 031
000317-RR-B: 002, 003, 004, 010, 024
000330-RR-B: 002, 010, 015, 020, 024
000354-RR-A: 010
000369-RR-A: 006, 007, 008, 009
000377-RR-B: 032
000379-RR-N: 011
000387-RR-A: 004
000412-RR-N: 018
000557-RR-N: 019
000565-RR-N: 030
000618-RR-N: 012
000687-RR-N: 019
000784-RR-N: 019
000792-RR-N: 019
001048-RR-N: 032
001376-RR-N: 003, 010
001511-RR-N: 030
150513-SP-N: 005, 010
212016-SP-N: 005, 013

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

Petição
001 - 0000072-34.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000072-4
Infrator: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 24/03/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Publicação de Matérias
Vara Cível
Expediente de 24/03/2017

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
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ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto
Elisangela Evangelista Beserra

Arresto
002 - 0000958-43.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.000958-7
Autor: Humberto Alves Munhoz Me e outros.
Réu: Consorcio Seabra Caleffi
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogados: Carlos Alberto Figueiredo de Assis, Patricia de Abreu
Pereira Ferreira, Leonardo Silva Fontes, Danyelle Avila Borges, Paulo
Sergio de Souza, Jaime Guzzo Junior

Embargos à Execução
003 - 0001517-97.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.001517-0
Autor: Ind & Com Construçoes Parana Agro Industrial Ldta
Réu: Madereira Madenorte Ltda Epp
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogados: André Luiz Villoria Brandão, Paulo Sergio de Souza, Johon
Emerson de Souza Camilo

Out. Proced. Juris Volun
004 - 0000729-83.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.000729-2
Autor: Abraão Castelo Branco
Réu: Banco do Brasil e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogados: Marcelo Tostes de Castro Maia, José Jerônimo Figueiredo
da Silva, Paulo Sergio de Souza, Rafael Sganzerla Durand

Procedimento Comum
005 - 0001549-39.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001549-5
Autor: Luiz Pereira Neto
Réu: Inss
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogados: Elizane de Brito Xavier, Fernando Fávaro Alves
006 - 0000540-08.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.000540-3
Autor: Antonio Pereira Barbosa
Réu: Inss
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogado(a): Fernado Fávaro Alves
007 - 0000555-74.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.000555-1
Autor: Albino Ferreira
Réu: Inss
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogado(a): Fernado Fávaro Alves
008 - 0000669-13.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.000669-0
Autor: Raimundo Gomes de Brito
Réu: Inss
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogado(a): Fernado Fávaro Alves
009 - 0000942-89.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.000942-1
Autor: Criança/adolescente e outros.
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
INTIME-SE A PARTE AUTORA,PARA QUE SE
MANIFESTE,REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO NO
PRAZO DE 15(QUINZE)DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.
Advogado(a): Fernado Fávaro Alves
010 - 0001080-56.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.001080-9
Autor: Marcia de Farias Teixeira Figueiredo
Réu: Banco do Brasil e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogados: Paulo Sergio de Souza, Jaime Guzzo Junior, Gustavo
Amato Pissini, Johon Emerson de Souza Camilo, Elizane de Brito Xavier

Ação Civil Pública
011 - 0003654-96.2004.8.23.0047
Nº antigo: 0047.04.003654-4
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Governo do Estado de Roraima
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DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogado(a): Mivanildo da Silva Matos

Procedimento Comum
012 - 0001527-78.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001527-1
Autor: Neli Dalazoana
Réu: Inss
DESPACHO; Despacho de mero expediente. ** AVERBADO **
Advogado(a): Valdenor Alves Gomes
013 - 0001565-90.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001565-1
Autor: Alex Alencar da Silva
Réu: Inss
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogado(a): Fernando Fávaro Alves

Vara Criminal
Expediente de 24/03/2017

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
014 - 0000539-18.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000539-9
Réu: Elivaldo da Silva
Audiência REALIZADA.
Nenhum advogado cadastrado.
015 - 0000776-18.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000776-4
Réu: Evando Pereira
Audiência REALIZADA.
Advogado(a): Jaime Guzzo Junior
016 - 0000052-82.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000052-5
Réu: José Gonçalves Barroso
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA JUNTADA DE
DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
Advogado(a): Alvaro Ferreira Pinto Neto
017 - 0000133-60.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000133-8
Réu: Walafy Silva dos Santos
Audiência REALIZADA.
Nenhum advogado cadastrado.
018 - 0000142-22.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000142-9
Réu: Aías Fernandes de Souza
Audiência REDESIGNADA para o dia 23/03/2017 às 16:00
horas.Audiência REALIZADA.
Advogado(a): Irene Dias Negreiro
019 - 0000405-88.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000405-3
Réu: Joilma Teodora de Araujo Silva e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogados: Henrique Edurado Ferreira Figueredo, Luiz Geraldo Távora
Araújo, Thaís Ferreira de Andrade Pereira, Welington Albuquerque
Oliveira, Kairo Ícaro Alves dos Santos
020 - 0000534-59.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000534-7
Réu: I.M.N.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogado(a): Jaime Guzzo Junior
021 - 0000302-47.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000302-9
Réu: Francisco Nascimento de Oliveira
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.
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022 - 0005323-19.2006.8.23.0047
Nº antigo: 0047.06.005323-9
Réu: Cícero Mattos Dantas e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.
023 - 0000391-07.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000391-5
Réu: Alexandro Venancio da Silva
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Procedim. Investig. Crimi
024 - 0000198-94.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.000198-0
Réu: Marcelo Renault Menezes e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogados: Mauro Silva de Castro, Paulo Sergio de Souza, Jaime
Guzzo Junior

Vara Criminal
Expediente de 27/03/2017

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
025 - 0000054-86.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.000054-3
Réu: Antonio Gregorio Filho
SENTENÇA
Trata-se de ação penal contra ANTONIO GREGÓRIO FILHO, pela
prática, em tese, do crime descrito no artigo 184, § 2º, do Código Penal
Brasileiro.
O fato ocorreu no dia 03 de novembro de 2011.
A denúncia foi recebida no dia 16 de abril de 2012 (fl.42).
O Ministério Público, na última manifestação, pugnou pela declaração da
prescrição da pretensão punitiva (fls. 151/153).
É a síntese do necessário.
No presente caso, verifico que a pena do crime imputado ao réu foi
atingida pelo instituto da prescrição propriamente dita, clássica ou
prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, senão
vejamos:
É certo e sabido que com a prática de um fato descrito na lei penal,
revestido de tipicidade, antijuricidade e culpabilidade, nasce para o
Estado o legítimo poder-dever de punir o indivíduo à margem do direto
penal. O direito ao exercício do jus puniendi deriva-se da própria relação
jurídico-punitiva que se desenrola durante o trâmite de toda persecução
criminal.
Tal ato de punir deve ser exercido em um interregno de tempo fixado em
lei e caso o Estado permaneça inerte neste lapso temporal ocorrerá a
chamada prescrição, conceituada pelo professor Damásio de Jesus
como a perda do poder-dever do Estado pelo não exercício da pretensão
punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo (JESUS,
Damásio E. de. Direito Penal. 18. Ed. São Paulo: Saraiva, 1994).
Pela legislação penal, antes do trânsito em julgado do decreto
condenatório, a prescrição é calculada sempre pelo máximo da pena
prevista em abstrato para o delito, de acordo com a tabela fixada pelo
legislador no artigo 109 do CP, com a ressalva constitucional dos prazos
prescricionais, por força constitucional, nos crimes de racismo e "ação
de grupos armados contra o Estado" (art. 5º, inc. XLII e XLIV da
CRFB/88).
A prescrição se divide em várias espécies. Na prescrição propriamente
dita, como ainda não temos a pena em concreto fixada, a prescrição da
pretensão punitiva basseia-se na pena em abstrato, deve-se considerar,
para efeitos de contagem do prazo prescricional, o limite máximo
previsto para a pena privativa de liberdade cominada ao delito praticado.
A denuncia foi recebida no dia 16 de abril de 2012, sendo o última marco
interruptivo da prescrição punitiva. Outrossim, o réu, na presente data, é
maior de 70 (setenta) anos de idade, o que reduz pela metade o tempo
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da prescrição, conforme previsto no artigo 115, do Código Penal.
No caso sob exame, o prazo inicial da prescrição da pretensão punitiva,
que era de 08 (oito) anos, foi reduzido pela metade, passando a ser de
apenas 04 (quatro) anos. Assim, embora o feito tenha ficado suspenso
no período de 27 de janeiro de 2014 a 09 de setembro de 2014, constato
que, somando o tempo decorrido entre antes e depois da suspensão do
feito, ultrapassa 04 (quatro) anos, o que conduz a prescrição da
pretensão punitiva.
Dessa forma, tendo em vista que desde o recebimento da inicial
acusatório até os dias atuais já se passaram mais de 04 (quatro) anos,
caminho outro não resta, senão a extinção da punibilidade do acusado.
Destarte, com supedâneo no art. 107, inc. IV, primeira espécie, c/c art.
109, inc. IV, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, reconheço a
prescrição e declaro extinta a punibilidade de ANTONIO GREGÓRIO
FILHO pelos fatos imputados nestes.
Publique-se e registre-se no SISCOM, após os expedientes necessários,
tais como comunicações e intimações, arquive-se com as baixas
devidas.
Boa Vista/RR, 24 de março de 2017.
RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis-RR.
Advogados: Romeu Krein, Valcir Marvulle
026 - 0000006-54.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000006-2
Réu: Jose Valdecir Rocha
DESPACHO
Tendo em vista que o acusado JOSÉ VALDECIR ROCHA foi citado
pessoalmente (fls. 49), bem como apresentou resposta à acusação (fl.
51), 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)Requisite-se o réu;
c)Intimem-se as testemunhas indicadas pela acusação e defesa;
d)Notifique-se o MP e a DPE.
Rorainópolis (RR), 24/03/2017.

RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Nenhum advogado cadastrado.

Insanidade Mental Acusado
027 - 0000845-21.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000845-2
Réu: Jose Gomes da Silva Mendonça
DECISÃO

Trata-se de Incidente de Insanidade Mental em que figura como acusado
JOSÉ GOMES DA SILVA MENDONÇA, nos autos dos processos nº.
047.14.000.458-2 e 047.13.000.851-0, em razão da prática, em tese, dos
crimes de homicídio contra as vítimas FRANCISCO ANTONIO
PINHEIRO PLUMA e ANTONIO FERNANDES DA COSTA.
Realizado o exame técnico, os peritos concluíram que o acusado, à
época da infração, era inteiramente incapaz de compreender o caráter
ilícito de sua conduta e no momento necessita de tratamento
ambulatorial contínuo, conforme laudo de fls. 173/175.
Assim, HOMOLOGO o laudo pericial, para que possa surtir seus efeitos
legais.
Determino, ainda, o prosseguimento das ações penais com a presença
do curador do réu.
Junte-se cópia desta decisão aos autos das ações penais.
Oficie-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde o réu está
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custodiado, solicitando tratamento médico adequado, devendo ser
juntada ao ofício cópia do laudo de fls. 173/175.
Ciência ao MPE e à DPE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Rorainópolis, (RR), 24/03/2017.

RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
028 - 0000005-69.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000005-4
Indiciado: M.A.S.N. e outros.
DECISÃO
Em cumprimento ao comando judicial de fls. 06, constato que MARCOS
ANTONIO SANTOS NASCIMENTO e FÁBIA SILVA MACIEL foi (ram)
devidamente notificado(s) para, querendo, apresentarem defesa escrita
no prazo de 10 dias, vindo sua(s) resposta(s) às fl. 45/46;
Em resposta, a defesa alegou tão somente que "que não são
verdadeiras as imputações feitas ao acusado através da denúncia",
requerendo a produção de prova testemunhal, arrolando as mesmas
testemunhas indicadas pelo Ministério Público.
Este é o sucinto relato;
Com efeito, num juízo perfunctório, sem nenhuma análise do mérito da
acusação, uma vez que esse momento processual não é adequado para
esse propósito, entendo que todas as argumentações trazidas na(s)
peça(s) de defesa(s) não são capaz (es) de afastar a verossimilhança
contida na peça acusatória, razão pela qual não pode ser acolhida
nessa fase preliminar, sob pena de indevida manifestação judicial antes
da coleta de provas sob o manto do contraditório e da ampla defesa;
Em vista disso, com fulcro no art. 55, §4º da Lei Federal nº 11.343/2006,
no juízo de admissibilidade da acusação, entendo que bastam apenas
provas da materialidade do crime e indícios da autoria, não se exigindo
prova plena e absoluta, até mesmo porque ainda não se iniciou a
instrução criminal propriamente dita;
Assim, verifico que nos autos contêm suficientes elementos a
demonstrar a aparência do bom direito da acusação em formular a
denúncia da forma descrita na exordial, considerando ainda que esses
elementos não foram afastados pelos argumentos expostos na defesa
escrita;
Todavia, o(s) acusado(s) terá (ão), no decorrer do processo,
oportunidade de produzir provas e deduzir alegações de que dispuser
em sua defesa;
Por ora, contudo, em âmbito de mera delibação da ação penal, entendo
que a acusação possui fundamentos suficientes ao recebimento, assim,
hei por bem receber a denúncia ofertada em desfavor de MARCOS
ANTONIO SANTOS NASCIMENTO e FÁBIAA SILVA MACIEL.
Em vista disso, ao cartório para proceder à citação dos acusados;
Expedientes necessários. Cumpra-se.
Rorainópolis-RR, 24/03_/2017.

RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Nenhum advogado cadastrado.
029 - 0000061-05.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000061-7
Indiciado: C.D.S.
DECISÃO
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Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de
CARLOS DONIZETE DA SILVA, pela prática, em tese, do crime descrito
no artigo 129, § 9 e no artigo 147, ambos do Código Penal.

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

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. Cite-se o acusado para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 dias; caso não seja encontrado, cite-se por edital
(art. 396 e parágrafo único do CPP);
Não apresentada resposta no prazo fixado, ou se o acusado, citado, não
constituir 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);

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva
formulado pela defesa do acusado RUANDERSON SILVA DA
CONCEIÇÃO e mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do
acusado.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação penal.
P.R.I.C.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Diligências necessárias.
P. R. I. C.
Rorainópolis, (RR), 24/03/2017.

Rorainópolis, (RR), 24/03/2017.

RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Nenhum advogado cadastrado.

RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Advogados: Laudi Mendes de Almeida Junior, Rosalvo da Conceição
Silva Filho

Liberdade Provisória

Ação Penal

030 - 0000059-35.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000059-1
Autor: Ruanderson Silva da Conceição
Autos nº.: 047.17.000.059-1-8
Acusado: RUANDERSON SILVA DA CONCEIÇÃO.
Sentença

031 - 0001418-64.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001418-3
Indiciado: A.F.M.
DESPACHO
Compulsando o feito, constato que o pedido de fls. 316/317 foi
fundamentadamente deferido nos autos nº. 047.16.000.148-4 (feito
apenso - fls. 50/51). Dessa forma, julgo prejudicado o pedido.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
RUANDERSON SILVA DA CONCEIÇÃO, formulado por defensor
constituído, alegando ausência dos pressupostos da segregação
cautelar.
Sustenta a defesa, em suma, que o indeferimento da liberdade
provisória foi baseada na vedação prevista no artigo 44, da Lei
11.343/06. Por fim, argumenta que o acusado tem bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita (fls. 02/15).
O representante do Ministério Público opinou negativamente ao pedido,
aduzindo que o requerente foi preso portando grande quantidade de
droga e atuando de forma associada com mais 03 (três) comparsas no
tráfico, sendo um deles menor de idade, manifestando-se pela
manutenção da segregação cautelar
(fl. 21/25).
É o relatório, no essencial. Decido.
O pedido merece indeferimento.
Conforme consta da decisão de fls. 31/32, dos autos em apenso, a
prisão preventiva do requerente foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal,
não havendo nenhuma mudança fática ou jurídica, após a prolação da
decisão, que justifique a soltura do requerente.
Pesa em desfavor do acusado a conduta de se unir aos demais
acusados para o fim de disseminarem drogas neste município, inclusive
há fortes indicativos de que há participação de adolescente na conduta
tida como delituosa, fatos considerados graves.
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.

Outrossim, verifico, ainda, que após a prolação da sentença
condenatória de primeiro grau (fls. 226/236 e 246) não houve êxito na
localização do acusado, mesmo após a expedição duas cartas
precatórias para a cidade de Manaus/AM (ver fls. 264 e 313/314). Assim,
considerando que o acusado não foi localizado para ser pessoalmente
citado do decreto condenatório, intime-se por edital.
Após o curso do lapso temporal da intimação, faça os autos conclusos
para decisão quanto ao recebimento do recurso de apelação interposto
pela defesa (ver fls. 238/243).
Rorainópolis-RR, 24/03/2017.

RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Advogados: Gedeon Rocha Lima, Aureo da Silveira Batista Junior,
Suzana Candida Amorim Lima Rebolças, Marco Antônio da Silva
Pinheiro
032 - 0000757-46.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000757-7
Réu: Andre Azevedo e outros.
DESPACHO
Compulsando o feito, constato que os advogados dos acusados EDILEI
GOMES DA SILVA e FREDISLEY DOS SANTOS ASSUNÇÃO, mesmo
por 02 (duas) vezes intimados, não apresentaram os memoriais finais
(fls. 516/517 e 539/540).
A primeira intimação foi publicada no Diário da Justiça do dia 21 de
novembro de 2016 (fl. 517), ou seja, há mais de 03 (três) meses, o que
tem causado prejuízo para a regular marcha processual, mormente pelo
fato de se tratar de réus presos.
Dessa forma, oficie-se à OAB seccional Roraima, comunicando a inércia
dos advogados para fins de apuração das condutas.

Ressalte-se, ainda, que em nenhum momento a prisão preventiva do
requerente foi fundamentada com base na vedação prevista no artigo
44, da Lei 11.343/06, não havendo na decisão sequer menção ao
dispositivo legal retromencionado.
Por fim, não visualizo a ppossibilidade de substituição da prisão

Intimem-se os réus EDILEI GOMES DA SILVA e FREDISLEY DOS
SANTOS ASSUNÇÃO para que constituam nova defesa técnica,
devendo constar na intimação o silêncio no prazo de 10 (dez) dias
importará nomeação de Defensor Público para aturar na defesa.
Rorainópolis-RR, 24/03/2017.
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RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Advogados: Roberto Guedes Amorim, Alysson Batalha Franco, Diego
Victor Rodrigues Barros

Pedido Prisão Preventiva
033 - 0000441-62.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000441-3
Réu: V.D.S.
SENTENÇA

Trata-se de representação pela decretação da prisão temporária em
desfavor de VINICIUS DALAZOANA SILVA, em razão prática, em tese,
do crime de homicídio qualificado contra a vítima MIGUEL CARVALHO
JÚNIOR.
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fundamente no artigo 593 do Código de Processo Penal, como
pretendido pela defesa, vez que não se trata de decisão definitiva ou
com força de definitiva capaz de ensejar o recurso pretendido.
A propósito do tema, trago o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA - NÃO CONHECIMENTO - HIPÓTESE QUE TAMBÉM
NÃO DESAFIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. - Não cabe
apelação contra decisão que indefere pedido de revogação de prisão
preventiva, por não se tratar de decisão definitiva ou com força de
definitiva. - No que diz respeito à prisão preventiva, é cabível recurso da
acusação quando o juiz indeferir seu pedido no sentido de ser ela
decretada e também quando, após sua decretação, o juiz revogá-la. 'A
contrario sensu', é incabível o recurso no caso do juiz decretar a medida
cautelar ou indeferir pedido de relaxamento da prisão decretada".
(TJMG, Ap. Crim. 1.0313.08.249728-7/001, Rel. Des. Beatriz Pinheiro
Caires, julgado dia 18/06/09). (grifo nosso).

A prisão temporária foi fundamentadamente decretada, conforme
decisão de fls. 32/33.
A ordem de prisão foi cumprida no dia 16 de janeiro de 2017 (fl. 38).
O Ministério Público, na última manifestação, pugnou pelo extinção do
feito em razão da perda do objeto, bem como pelo apensamento dos
autos aos da ação penal (fl. 50).
Constato, ainda, que a prisão temporária foi convertida em prisão
preventiva, conforme consta no processo nº. 080024792.2017.8.23.0047, EP. 11.
Dessa forma, o presente feito exauriu seu objeto, razão pela qual
determino o seu arquivamento.
Deixo de determinar o apensamento deste feito ao referente à ação
penal, vez que este último foi autuado de forma eletrônica, o que
impossibilita o pedido do parquet. Entretanto, tal impossibilidade não
causará nenhum prejuízo, haja vista que todas as peças deste feito
foram juntadas nos autos do processo principal.
Intimem-se o MP e a DPE.
Após, arquive-se.
Rorainópolis, (RR), 24/03/2017.

RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Nenhum advogado cadastrado.

No mesmo sentido:
EMENTA: PENAL - DECISÃO QUE NEGA O PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO E APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO
CONHECCIDO. 1- Contra a decisão que não concede a revogação da
prisão preventiva não é cabível Recurso em Sentido Estrito, nem
Apelação. Isso porque o art. 581, inciso V, do CPP, somente admite a
interposição do Recurso em Sentido Estrito no caso de concessão de
liberdade provisória ou relaxamento da prisão em flagrante, e a citada
decisão também não configura decisão definitiva ou com força de
definitiva, caso em que seria cabível o recurso de Apelação, nos termos
do art. 593 do CPP. (TJMG, Ap. Crim. 1.0313.14.001430-6/001, Rel.
Des. Júlio César Lorens, julgado dia 15/07/2014; data da publicação:
21/07/2014)(grifo nosso).
Diante do exposto, por considerar inadequada a via eleita, DEIXO DE
RECEBER o recurso da defesa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Rorainópolis, (RR), 24/032017.

Relaxamento de Prisão
034 - 0000064-57.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000064-1
Autor: Jose Gomes da Silva Mendonça
AUTOS: 047.17.000.064-1
DECISÃO

RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela
Defensoria Pública do Estado de Roraima em favor de JOSÉ GOMES
DA SILVA MENDONÇA.
O pleito da defesa foi fundamentadamente indeferido, conforme decisão
de fls. 14/15.
A defesa apresentou recurso de apelação com fundamento no artigo
593, II, do Código de Processo Penal (fl. 16-v), pugnando por nova vista
para apresentação das razões recursais.

035 - 0000793-20.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000793-7
Réu: Jhonatas da Silva Gomes
DESPACHO
Tendo em vista que o acusado JHONATAS DA SILVA GOMES foi citado
pessoalmente (fls. 34), bem como apresentou resposta à acusação (fl.
46), não existindo nenhuma das hipóteses de absolvição sumária,
elencadas nos termos do art. 397 do CPP. Assim, determino:

É o essencial. Decido.

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

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece ser recebido,
em face de sua manifesta inadequação.

b)Requisite-se o réu;

Como cediço, contra decisão que não concede a revogação da prisão
preventiva é cabível habeas-corpus, e não recurso de apelação com

c)Intimem-se as testemunhas indicadas pela acusação e defesa;
d)Notifique-se o MP e a DPE.
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Rorainópolis (RR), 24/03/2017.

ANO XX - EDIÇÃO 5946

167/207

Audiência NÃO REALIZADA.
Nenhum advogado cadastrado.

Petição
RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal Competên. Júri
036 - 0000427-78.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000427-2
Réu: Marcos Vieira da Silva
DESPACHO
Tendo em vista que o acusado MARCOS VIEIRA DA SILVA foi citado
pessoalmente (fls. 49-V), bem como apresentou resposta à acusação (fl.
51), 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;

039 - 0000573-90.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000573-8
Infrator: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Proc. Apur. Ato Infracion
040 - 0000591-43.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000591-5
Infrator: Criança/adolescente e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Boletim Ocorrê. Circunst.
041 - 0000774-14.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000774-7
Indiciado: Criança/adolescente e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

b)Requisite-se o réu;
c)Intimem-se as testemunhas indicadas pela acusação e defesa;

Comarca de São Luiz do Anauá

d)Notifique-se o MP e a DPE.
Rorainópolis (RR), 24/03/2017.

Índice por Advogado
007201-AM-N: 001
008168-AM-N: 001

RAIMUNDO ANASTÁCIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respondendo pela Comarca de Rorainópolis/RR
Nenhum advogado cadastrado.

Seqüestro
037 - 0001411-72.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001411-8
Réu: Adjanes Ferreira de Menezes
DESPACHO
Compulsando o feito, constato que o pedido de fls. 316/317 foi
fundamentadamente deferido nos autos nº. 047.16.000.148-4 (feito
apenso - fls. 50/51). Dessa forma, julgo prejudicado o pedido.
Dessa forma julgo prejudicado o pedido da parte e determino o
arquivamento do feito.
Rorainópolis 24/03/2017

Publicação de Matérias
Vara Criminal
Expediente de 24/03/2017

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
RAIAMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Respodnendo pela Comarca de Rorainóplis/RR
Advogados: Gedeon Rocha Lima, Áureo Gonçalves Neves, Suzana
Candida Amorim Lima Rebolças

Infância e Juventude
Expediente de 24/03/2017

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

Boletim Ocorrê. Circunst.
038 - 0000103-88.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000103-9
Indiciado: Criança/adolescente

001 - 0024302-82.2009.8.23.0060
Nº antigo: 0060.09.024302-7
Réu: Pedro Rodrigues da Conceição e outros.
DESPACHO
1) Mantenho inalterados os fundamentos da Decisão de Pronúncia às
fls. 376/379v.
2) Remetam-se os autos, com urgência, ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de Roraima, para o fim de apreciação do RESE interposto,
nos termos dos arts. 589, caput e 591, ambos do Código de Processo
Penal.
SLA, 23/03/2017.
Air Marin Junior
Juiz de Direito
Advogados: Alexandre Oliveira de Araújo, Lauro Augusto do Nascimento

Inquérito Policial
002 - 0000311-33.2016.8.23.0060
Nº antigo: 0060.16.000311-1
Indiciado: I.M.S.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
30/05/2017 às 10:45 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Boa Vista, 28 de março de 2017

Diário da Justiça Eletrônico

Comarca de Alto Alegre
Publicação de Matérias
Vara Criminal
Expediente de 24/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Sissi Marlene Dietrichi Schwantes
PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira
Hevandro Cerutti
Igor Naves Belchior da Costa
José Rocha Neto
Kleber Valadares Coelho Junior
Madson Welligton Batista Carvalho
Márcio Rosa da Silva
Marco Antonio Bordin de Azeredo
Marco Antonio Bordin de Azeredo
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto
Lorena Barbosa Aucar Seffair

Ação Penal
001 - 0000215-86.2016.8.23.0005
Nº antigo: 0005.16.000215-9
Réu: Willen Albuquerque Nascimento
Audiência Preliminar designada para o dia 25/04/2017 às 09:50 horas.
Nenhum advogado cadastrado.
002 - 0000241-84.2016.8.23.0005
Nº antigo: 0005.16.000241-5
Réu: F.R.M.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
02/05/2017 às 10:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

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

Comarca de Bonfim
Publicação de Matérias
Vara Criminal
Expediente de 24/03/2017

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
001 - 0000493-65.2012.8.23.0090
Nº antigo: 0090.12.000493-3
Réu: Raimundo Fredson Viana dos Santos e outros.
Autos devolvidos do TJ.
Nenhum advogado cadastrado.
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Vara Criminal
Expediente de 27/03/2017

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 - 0000210-08.2013.8.23.0090
Nº antigo: 0090.13.000210-9
Réu: Kennedy Buckley
Sentença: 1- Tendo em vista a manifestação do MPE quanto ao
aditamento, recebo o aditamento proposto. Tendo em vista que com
aditamento estão preenchidos requisitos para suspensão condicional do
processo homologado. 2- Homologo a proposta de suspensão
condicional do processo efetuada pelo Ministério Público e aceito pela
acusado, e pelo defensor, conforme as cláusulas acima capituladas.
Assim homologo a proposta apresentada nos termos do art. 89 da Lei
9.099-95. Em consequência após término do período de suspensão julgo
extinta a punibilidade da acusada. Decorrido o prazo de suspensão sem
revogação, vistas ao MP. O acusado já sai intimado a comparecer no
fórum criminal no bairro caranã em Boa Vista no prazo der 30 dias.
Expeça-se os expedientes de estilo para Comarca de Boa Vista para
que dê cumprimento suspensão condicional do processo. Decisão
publicada em audiência e as partes devidamente intimadas. Registre-s e
Cumpra-se. Nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente
termo, que depois de lido e achado conforme, foi assinado por todos.
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
003 - 0000302-78.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000302-7
Indiciado: R.F.B.
DECISÃO
(...) Discordando esta magistrada da promoção de arquivamento fls.
64/66, em especial pelo laudo de fls. 64/66, e diante do sistema
acusatório delineado na constituição só resta a esta magistrada a
aplicação do art. 28 do PP.
Assim, remeta-se os autos ao Procurador Geral de Justiça, na forma do
art. 28 do Código de Processo Penal.
P.R.I.
Bonfim, 14/03/2017
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.
004 - 0000158-17.2010.8.23.0090
Nº antigo: 0090.10.000158-6
DECISÃO
(...) Diante do sistema acusatório delineado na constituição e não
concordando o juízo com a promoção de arquivamento feita pelo titular
da ação penal, só resta a esta magistrada a aplicação do art. 28 do
Código de Processo Penal.
Pelas razões expostas e de tudo mais que dos autos consta remeta-se
os autos ao Procurador Geral de Justiça, na forma do art. 28 do CPP.
P.R.I.
Bonfim, 14/03/2017
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Expediente de 27/03/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Joana Sarmento de Matos
PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):
Débora Batista Carvalho

Boa Vista, 28 de março de 2017

Diário da Justiça Eletrônico

Exec. Medida Socio-educa
005 - 0000312-25.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000312-6
Infrator: F.W.S.J.
DECISÃO
(...) Considerando a necessidade do menor cumprir a medida
socioeducativa no local onde fixar sua residência, em conformidade com
o parecer ministerial, determino a devolução do processo a Vara da
Infância e Juventude em Boa Vista.
Ciência do MP.
Cumpra-se.
Bonfim, 21 de fevereiro
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Adoção C/c Dest. Pátrio
006 - 0000535-75.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000535-2
Criança/adolescente: Criança/adolescente e outros.
DECISÃO
Tendo em vista a manifestação do parquet, em caráter cautelar defiro o
retorno da menor ao convívio materno, vez que a regra pela ECA é a
permanência da criança a sua família. 2) O Conselho Tutelar deverá
realizar o acompanhamento por 06 (seis) meses enviando relatório
mensal; 3) Deverá ser providenciado a matricula da menor em escola; 4De vista dos autos a DP.:.Nada mais havendo, deu-se por encerrado o
presente termo, que depois de lido e achado conforme, foi assinado por
todos.
JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.
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3ª VARA CRIMINAL
Expediente de 27/03/2017
Processo nº 0012687-07.2016.8.23.0010
Réu: RAIMUNDO SANTOS 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 RAIMUNDO SANTOS DA
SILVA, brasileiro, nascido em 08.05.1983, natural de Boa Vista/RR, filho de Benedito Gomes da Silva e de
Sebastiana Magalhães dos Santos, portador do RG de n.°204048, SSP/RR e inscrito no CPF nº
970.328.592-91, como incurso(a) nas penas do artigo 157 § 2º, I, 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; IIConforme 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.

Secretaria Vara / 3ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 28 de março de 2017

Boa Vista, RR, 27 de março de 2017.

kmh9JL42gvZNCRp5MKGYR6vE6T0=

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta
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Processo nº 0009980-66.2016.8.23.0010
Réu: RAFAEL MÁRCIO DA SILVA MEDEIROS

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 RAFAEL MÁRCIO DA
SILVA MEDEIROS, brasileiro, casado, desempregado, natural de Boa Vista/RR, nascido em 25.08.1991,
filho de josé Ribamar Medeiros Chaves e Elza Ana da Silva, portador do RG n°. 340054-9, SSP/RR, como
incurso(a) nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito 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, 27 de março de 2017.

Secretaria Vara / 3ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 28 de março de 2017

kmh9JL42gvZNCRp5MKGYR6vE6T0=

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta
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Processo nº 0013570-51.2016.8.23.0010
Réu: MARCOS DE SOUZA ANICETO

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 MARCOS DE SOUZA
ANICETO, brasileiro, solteiro, serralheiro, natural de Boa Vista - RR, nascido em 14.04.1976, fiiho de
Genésio Paulo Aniceto e Ivaneides Rodrigues de Souza, RG nº 123931 SSP/RR, CPF n° 565.752.702-04,
como incurso(a) nas penas do artigo 305 c/c 309 ambos do Código de Trânsito 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; IIConforme 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, 27 de março de 2017.

Secretaria Vara / 3ª Vara Criminal de Competência Residual / Fórum - Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 28 de março de 2017
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Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta

SICOJURR - 00056218

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

173/207

Processo nº 0015617-71.2011.8.23.0010
Réu: MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Com prazo de 90 (noventa) 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 MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 21.06.1989,
natural de Boa Vista/RR, filho de Valtecir Alves dos Santos e Perpetua do Socorro Moreno de Almeida,
portador do RG de n.° 228920, SSP/RR e inscrito no CPF sob o n.° 531.550.762-91, da Sentença a seguir
transcrita: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
absolver o Réu da acusação de cometimento do crime previsto no artigo 306, da Lei 9.503/97, com
amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; absolver o Réu da acusação de cometimento do
crime previsto no artigo 303, da Lei 9.503/97, com amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;
e para condenar o Réu como incurso nas sanções do artigo 302, da Lei 9.503/97. (...) DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (...) Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes e nem causas de
aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual tomo definitiva a pena do Réu MARCELO ALMEIDA
DOS SANTOS em 3 (três) anos de detenção. A pena será cumprida em regime aberto. DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA(...) substituo a pena reclusiva por pena restritiva de direitos condizente a
prestação de serviço à comunidade ou entidade pública(...) e por multa no valor de R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais), em favor da Fazenda Esperança.(...) DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITO se caso já existente, suspendo a habilitação do Réu MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS
para a condução de veículos automotores e decreto-lhe a proibição total de direção pelo prazo de 3 (três)
anos, a contar da data do trânsito em julgado (...) Ou, se caso ainda não existente, proíbo de obter
permissão ou habilitação o Réu MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS para a condução de veículos
automotores pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da data do trânsito em julgado (...) DISPOSIÇÕES
GERAIS Faculto o recurso em liberdade eis que esta é a essência da pena substitutiva. (...)” Boa Vista
(RR), 02 de março de 2016. Juiz MARCELO MAZUR.

Boa Vista, RR, 27 de março de 2017.
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Boa Vista, 28 de março de 2017

kmh9JL42gvZNCRp5MKGYR6vE6T0=

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta
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Processo nº 0009647-27.2010.8.23.0010
Réu: GLEUSOMAR DE SOUZA SANTOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Com prazo de 90 (noventa) 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 GLEUSOMAR DE SOUZA SANTOS, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em
06/05/1988, natural de Manacapuru/AM, Rg não informado nos Autos, inscrito no CPF nº 925.063.802-72,
filho de Telmário Marinho dos Santos e Kátia Márcia Abes de Souza, da Sentença a seguir transcrita: “(...)
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o Réu como incurso
nas sanções do artigo 14, da Lei 10.826/03. (...) Há atenuante da confissão, reduzindo-se a pena em um
quinto para tornar definitiva a condenação do Réu GLEUSOMAR DE SOUZA SANTOS em 2 (dois) anos
de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. (...) O regime de cumprimento da pena será aberto. DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA(...) substituo a pena reclusiva por pena restritiva de direitos condizente a
prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (...) e por multa no valor de R$ 1.000,00 ( mil
reais), em favor da Fazenda Esperança.(...) Faculto o recurso em liberdade eis que esta é a essência do
regime de cumprimento da pena privativa imposta e também das restritivas substitutivas. (...)” Boa Vista
(RR), 19 de novembro de 2012. Juiz MARCELO MAZUR.

Boa Vista, RR, 27 de março de 2017.

kmh9JL42gvZNCRp5MKGYR6vE6T0=

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria Substituta
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Processo nº 0000894-71.2016.8.23.0010
Réu: ENIELSON LUCENA ARAÚJO

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 ENIELSON LUCENA
ARAÚJO, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Manaus/AM, nascido aos 26.01.1997, portador da Rg
nº. 4289471 SSP/RR, filho de Enos Araújo dos Santos e Aderciene Lucena Araújo, como incurso(a) nas
penas do artigo 309 do Código de Trânsito 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, 27 de março de 2017.

kmh9JL42gvZNCRp5MKGYR6vE6T0=

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria
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Processo nº 0009983-21.2016.8.23.0010
Réu: JUSCELINO MEIRA MARQUES SIMÃO

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 JUSCELINO MEIRA
MARQUES SIMÃO, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Rurópolis/TO, nascido aos 25.12.1990,
portador da Rg nº. 271170 SSP/RR, CPF nº 009.792.002-96, filho de João Benedito Simão e Lídia Meira
Marques Simão, como incurso(a) nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito 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; IIConforme 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, 27 de março de 2017.

kmh9JL42gvZNCRp5MKGYR6vE6T0=

Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria
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Processo nº 0019783-10.2015.8.23.0010
Réus: PAULINA DA SILVA LIMA, FLAVIANDERSON BRADELEY DO CARMO SILVA E FLAVIANNO
BRADESON DO CARMO 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 são acusados PAULINA DA SILVA
LIMA, brasileira, solteira, desocupada, natural de Manaus/AM, nascida aos 29.08.1975, portadora do Rg nº.
116253 SSP/RR, filha de Paulo Ferreira Lima e Luíza Pereira da Silva; FLAVIANDERSON BRADELEY DO
CARMO SILVA, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Boa Vista/RR, nascido aos 24.10.1997, filho de
Mário Jorge Rodrigues da Silva e Aldimary Almeida do Carmo; e FLAVIANNO BRADESON DO CARMO
SILVA, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Boa Vista/RR, nascido aos 24.10.1997, portador do Rg
nº. 436102-4 SSP/RR filho de Mário Jorge Rodrigues da Silva e Aldimary Almeida do Carmo, todos como
incurso(a) nas penas do artigo 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro e como se encontram atualmente
em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-los(as) pessoalmente, CITA-OS(AS) para
responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertidos(as) 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; IIConforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, os Denunciados deverão estar
cientes 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 cientes, 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.
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Boa Vista, RR, 27 de março de 2017.
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Aline Bleich Sander
Diretora de Secretaria
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VARA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
Expediente de 27/03/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

O Exmo. Juiz Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular da Vara de Penas e Medidas
Alternativas da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima.
INTIMAÇÃO de ADRIANO DA SILVA DE MORAIS, brasileiro, convivente, pedreiro, natural de
Ruropólis/PA, nascido aos 01/05/1989, portador do RG 263.937 SSP/RR, filho de Luiz Simão de
Moraes e Maria Viana da Silva, estando atualmente em local incerto e não sabido;
Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Vara corre em
trâmites legais os autos de processo de nº. 0827840-81.2015.8.23.0010 de Execução, movida pela Justiça
Pública em face de ADRIANO DA SILVA DE MORAIS, incurso(a) nas penas do artigo 129, §9º, do CP e
art.21 e 65 da LCP, c/c art.7º, I e II da Lei nº11.340/06. Como não foi possível a intimação pessoal do(a)
mesmo(a), com este intimo-o(a) para tomar ciência dos termos do Despacho a seguir transcrito. Despacho:
“Intime-se o (a) sentenciado (a) via edital para apresentar-se junto ao Setor Psicossocial/VEPEMA,
no prazo de 05(cinco) dias, a fim de dar início ao cumprimento das penas, ressaltando que o
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Boa Vista, 28 de março de 2017

cumprimento poderá acarretar a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de
liberdade.” Boa Vista/RR, 23/01/2017. Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular.
Para o conhecimento de todos é passado o presente Edital, com prazo de duração de 15 dias, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado na cidade de Boa
Vista/RR, aos 27 dias do mês de março do ano de 2017. Eu, FOS (Técnico Judiciário), digitei e Antônio
Alexandre Frota Albuquerque, Diretor de Secretaria da Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca
de Boa Vista/RR, de ordem do MM. Juiz de Direito, o assinou.

/Um/+4FtYVyG4o8lb/pbxX2RiSw=

ANTÔNIO ALEXANDRE FROTA ALBUQUERQUE
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

O Exmo. Juiz Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular da Vara de Penas e Medidas
Alternativas da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima.
INTIMAÇÃO de EDER BENJAMIN DA SILVA, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de São
Paulo/SP, nascido aos 29/11/1981, filho de Petrucio da Silva e Suely C. da Silva, RG:209.933 SSP/RR,
estando atualmente em local incerto e não sabido;
Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Vara corre em
trâmites legais os autos de processo de nº. 0800660-61.2013.8.23.0010 de Execução, movida pela Justiça
Pública em face de

EDER BENJAMIN DA SILVA, incurso(a) nas penas do art. 288, art.171 c/c art.71

ambos do CPB. Como não foi possível a intimação pessoal do(a) mesmo(a), com este intimo-o(a) para
tomar ciência dos termos do Despacho a seguir transcrito. Despacho: “Intime-se o cumpridor por edital
para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar início ao cumprimento da pena, ressaltando que o
descumprimento poderá acarretar a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de
liberdade.” Boa Vista/RR, 28/09/2016. Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular.
Para o conhecimento de todos é passado o presente Edital, com prazo de duração de 15 dias, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado na cidade de Boa
Vista/RR, aos 27 dias do mês de março do ano de 2017. Eu, FOS (Técnico Judiciário), digitei e Antônio
Alexandre Frota Albuquerque, Diretor de Secretaria da Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca
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de Boa Vista/RR, de ordem do MM. Juiz de Direito, o assinou.
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ANTÔNIO ALEXANDRE FROTA ALBUQUERQUE
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

O Exmo. Juiz Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular da Vara de Penas e Medidas
Alternativas da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima.
INTIMAÇÃO de JOSÉ DE ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO, brasileiro, convivente, autônomo, natural de
São Luis/MA, nascido aos 15/08/1959, filho de José Maria do nascimento e Maria das Mercês Araújo
do Nascimento, RG:409709-2 SSP/RR, estando atualmente em local incerto e não sabido;
Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Vara corre em
trâmites legais os autos de processo de nº. 0818030-82.2015.8.23.0010 de Execução, movida pela Justiça
Pública em face de JOSÉ DE ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO, incurso(a) nas penas do artigo 129, §9º, do
CP c/c art.7º, I, da Lei nº11.340/06. Como não foi possível a intimação pessoal do(a) mesmo(a), com este
intimo-o(a) para tomar ciência dos termos do Despacho a seguir transcrito. Despacho: “Intime-se o
cumpridor por edital para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar início ao cumprimento da pena,
ressaltando que o descumprimento poderá acarretar a conversão da pena restritiva de direito em
pena privativa de liberdade.” Boa Vista/RR, 28/09/2016. Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de
Direito Titular. Para o conhecimento de todos é passado o presente Edital, com prazo de duração de 15
dias, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado na
cidade de Boa Vista/RR, aos 27 dias do mês de março do ano de 2017. Eu, FOS (Técnico Judiciário), digitei
e Antônio Alexandre Frota Albuquerque, Diretor de Secretaria da Vara de Penas e Medidas Alternativas da
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Comarca de Boa Vista/RR, de ordem do MM. Juiz de Direito, o assinou.
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ANTÔNIO ALEXANDRE FROTA ALBUQUERQUE
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

O Exmo. Juiz Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular da Vara de Penas e Medidas
Alternativas da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima.
INTIMAÇÃO de LUCIANO VIANA MACHADO, brasileiro, solteiro, técnico de metalmecânica, natural
de São Luis/MA, nascido aos 25/12/1984, filho de Maria Juracy Viana Machado, RG: 163.967 SSP/RR,
estando atualmente em local incerto e não sabido;
Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Vara corre em
trâmites legais os autos de processo de nº. 0802762-22.2014.8.23.0010 de Execução, movida pela Justiça
Pública em face de LUCIANO VIANA MACHADO, incurso(a) nas penas do art.33 da Lei nº 11.343/06.
Como não foi possível a intimação pessoal do(a) mesmo(a), com este intimo-o(a) para tomar ciência dos
termos do Despacho a seguir transcrito. Despacho: “Intime-se o cumpridor por edital para, no prazo de
05 (cinco) dias, dar início ao cumprimento da pena, ressaltando que o descumprimento poderá
acarretar a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade.” Boa Vista/RR,
25/07/2016. Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular. Para o conhecimento de todos
é passado o presente Edital, com prazo de duração de 15 dias, que será afixado no lugar de costume e
publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado na cidade de Boa Vista/RR, aos 27 dias do mês
de março do ano de 2017. Eu, FOS (Técnico Judiciário), digitei e Antônio Alexandre Frota Albuquerque,
Diretor de Secretaria da Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Boa Vista/RR, de ordem do
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MM. Juiz de Direito, o assinou.

/Um/+4FtYVyG4o8lb/pbxX2RiSw=

ANTÔNIO ALEXANDRE FROTA ALBUQUERQUE
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

O Exmo. Juiz Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular da Vara de Penas e Medidas
Alternativas da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima.
INTIMAÇÃO de JESIEL SATIRO MACIEL, brasileiro, solteiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido aos
15/12/1973, filho de João dos Santos Maciel e Shirlei Terezinha Maciel, RG: 11782129 SSP/AM,
estando atualmente em local incerto e não sabido;
Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Vara corre em
trâmites legais os autos de processo de nº. 0702626-51.2013.8.23.0010 de Execução, movida pela Justiça
Pública em face de JESIEL SATIRO MACIEL, incurso(a) nas penas do art.171, caput e art.14, inciso II do
CPB e art.297 do CPB. Como não foi possível a intimação pessoal do(a) mesmo(a), com este intimo-o(a)
para tomar ciência dos termos do Despacho a seguir transcrito. Despacho: “Intime-se o cumpridor por
edital para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar início ao cumprimento da pena, ressaltando que o
descumprimento poderá acarretar a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de
liberdade.” Boa Vista/RR, 16/12/2016. Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular.
Para o conhecimento de todos é passado o presente Edital, com prazo de duração de 15 dias, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado na cidade de Boa
Vista/RR, aos 27 dias do mês de março do ano de 2017. Eu, FOS (Técnico Judiciário), digitei e Antônio
Alexandre Frota Albuquerque, Diretor de Secretaria da Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca
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de Boa Vista/RR, de ordem do MM. Juiz de Direito, o assinou.
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ANTÔNIO ALEXANDRE FROTA ALBUQUERQUE
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

O Exmo. Juiz Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de Direito Titular da Vara de Penas e Medidas
Alternativas da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima.
INTIMAÇÃO de BENEDITO CLAUDEMIR LIMA DOS REIS, brasileiro, casado, Policial Militar, natural de
Bragança/PA, nascido aos 12/10/1959, filho de Adriano Batista Reis e de Leonice Lima dos Reis, RG:
202200 SSP/RR, estando atualmente em local incerto e não sabido;
Faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Vara corre em
trâmites legais os autos de processo de nº. 0813270-90.2015.8.23.0010 de Execução, movida pela Justiça
Pública em face de BENEDITO CLAUDEMIR LIMA DOS REIS, incurso(a) nas penas do art.147 e 330, do
CP c/c art.7º, II da Lei nº 11.340/2006. Como não foi possível a intimação pessoal do(a) mesmo(a), com
este intimo-o(a) para tomar ciência dos termos do Despacho a seguir transcrito. Despacho: “Intime-se o
cumpridor por edital para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar início ao cumprimento da pena,
ressaltando que o descumprimento poderá acarretar a conversão da pena restritiva de direito em
pena privativa de liberdade.” Boa Vista/RR, 16/12/2016. Alexandre Magno Magalhães Vieira – Juiz de
Direito Titular. Para o conhecimento de todos é passado o presente Edital, com prazo de duração de 15
dias, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado na
cidade de Boa Vista/RR, aos 27 dias do mês de março do ano de 2017. Eu, FOS (Técnico Judiciário), digitei
e Antônio Alexandre Frota Albuquerque, Diretor de Secretaria da Vara de Penas e Medidas Alternativas da
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Comarca de Boa Vista/RR, de ordem do MM. Juiz de Direito, o assinou.
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ANTÔNIO ALEXANDRE FROTA ALBUQUERQUE
Diretor de Secretaria
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1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Expediente de 27/03/2017
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo de 20 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 Medida Protetiva n.º 0013846-82.2016.8.23.0010
Vítima: ELISANGELA DE ARAUJO SANTOS
Réu: DAVID DE SOUZA ARAUJO

Secretaria Vara / Jesp vdf c/mulher / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 28 de março de 2017

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO, como se encontra a parte DAVID DE SOUZA ARAUJO,
atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, a
partir de sua publicação, intimando-o para tomar ciência da DECISÃO extraída dos autos em epígrafe, cujo
seu teor segue conforme a seguir: “(…) ISTO POSTO, com base nos artigos 7.°, caput e incisos e 22,
caput e incisos, e mais dispositivos da lei de proteção à mulher, DEFIRO O PEDIDO de medida protetiva e
APLICO AO OFENSOR, independentemente de sua ouvida prévia (art. 19, § 1.°, da lei em aplicação), as
seguintes medidas protetivas de urgência:
1. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, SEUS FILHOS UNILATERAIS E DEMAIS
FAMILIARES E TESTEMUNHAS, OBSERVADO O LIMITE MÍNIMO DE DISTÂNCIA ENTRE AS
PROTEGIDOS E O AGRESSOR DE 200 (DUZENTOS) METROS;
2. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA, EVENTUAL LOCAL DE TRABALHO, ESTUDO,
LAZER, E OUTRO DE USUAL FREQUENTAÇÃO DA OFENDIDA, SEUS FILHOS E DE FAMILIARES
DESTA;
3. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A REQUERENTE, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS,
ACIMA REFERIDOS, E DE LHES ENVIAR MENSAGEM OU OUTRO ARQUIVO COM CONTEÚDO
INTIMIDADOR-AMEAÇADOR, E/O DE VEICULAR/DIVULGAR INFORMAÇÕES, IMAGENS OU
QUALQUER OUTRO MATERIAL OFENSIVO-ABUSSIVO À SUA HONRA E IMAGEM, BEM COMO DE SE
UTILIZAR DE PERFIS FALSOS OU DE TERCEIROS, E/OU DE INTERPOR PESSOAS PARA FAZÊ-LO,
POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO E/OU REDE.(…).
(…) NOTIFICAR/INTIMAR a parte para tomar conhecimento e cumprir integralmente a decisão concessiva
de medida protetiva(cópia anexa), para, querendo, apresentar manifestação nos autos quanto às questões
de fato e no tocante as medidas aplicadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, advertindo-o de que poderá
ser preso preventivamente, caso descumpra qualquer das medidas ora aplicadas (art. 20, da Lei
n.º11.340/2006 cc art. 313, III, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, e que a
matéria de direito deverá ser tratada no (inquérito policial ou ação penal) a ser oportunamente instaurado.
(…). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 18 de agosto de 2016. Maria
Aparecida Cury – Juíza de Direito Titular deste 1° JVDFCM.”

Sede do Juízo: Fórum Criminal – Min. Evandro Lins e Silva. Av. Cb. PM José Tabira de Alencar Macedo –
nº. 602, Caranã - Boa Vista-RR, 27 de março de 2017.

Aécyo Alves de Moura Mota
Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00056219

WCs2lUHp3p8h1rfcPPwyP5Nb/mU=

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.
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VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE
Expediente de 22/03/2016
EDITAL DE CITAÇÃO – prazo de 03 dias
Dr. Erick Linhares, Juiz de Direito, titular da Vara da Justiça Itinerante, da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei etc...
DETERMINA:
CITAÇÃO DE: JOSE CARLOS DE AZEVEDO brasileiro, convivente em união estável, garimpeiro, RG
409622-3 SSP/RR, CPF 717.829.151-68, filho de Antonia Eduarda de Azevedo, demais dados ignorados,
estando em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: A(s) pessoa(s) acima deverá(ão) ser citada para, em 3 (três) dias, pagar a importância correspondente a R$ 4.694,09, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, referente a pensão alimentícia dos meses de abril de 2013 a agosto de 2015, e as demais parcelas
vencidas no curso do processo. Ainda, pagar as custas processuais e os honorários advocatícios (10% dez
por cento do total do débito para o caso de pronto pagamento), sob as penas da lei, nos autos do processo
nº 0010.13.012823-3 - Execução de Alimentos, em que tem como partes: autora: S L D A A., representada
por C S A, e executada JOSE CARLOS DE AZEVEDO.

Secretaria Vara / Vara itinerante / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 28 de março de 2017

JUÍZO: localiza-se na Av. Ene Garcez, nº 1696, São francisco– Boa Vista/RR.
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado
de Roraima, ao(s) 22 de março de 2017. Eu, ABS (assessora técnica) o digitei.

wqw7gzrdDeRUYwzqwvqPyVrhbAY=

Luciana Silva Callegário
Diretora de Secretaria
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
Expediente de 27MAR17

Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

PROCURADORIA GERAL
ATO Nº 009, DE 27 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições, e
RESOLVE:
Alterar a composição da Comissão do IX Concurso do Ministério Público do Estado de Roraima, instituído
pelo Ato nº 022/2016, publicado no DJE n.º 5813, de 1ºSET2016, conforme abaixo:
I – Presidente: Dra. ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
II – Membros titulares:
a) Dra. STELLA MARIS KAWANO D'AVILA;
b) Dra. REJANE GOMES DE AZEVEDO MOURA;
c) Dra. JANAÍNA CARNEIRO COSTA;
d) Dr. EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA, indicado pela OAB/RR.
III – Membros suplentes, respectivamente:
Dra. CLEONICE ANDRIGO VIEIRA, da presidente;
a) Dra. CARLA CRISTIANE PIPA;
b) Dr. SALES EURICO MELGAREJO FREITAS;
c) Dr. SILVIO ABBADE MACIAS; e
d) Dr. DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO, indicado pela OAB/RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 276, DE 24 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Cessar os efeitos da Portaria nº 276/2015, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5482, de 07ABR2015, a
partir de 24MAR17.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

PORTARIA Nº 277, DE 24 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
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ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça
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Designar a Procuradora de Justiça, Dra. STELLA MARIS KAWANO D’ AVILA, para coordenar, sem prejuízo de
suas atuais atribuições, o Centro de Apoio Operacional – CAOP, a partir de 24MAR2017.

Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 278, DE 24 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Cessar os efeitos da Portaria nº 593/2015, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5542, de 08JUL15, a partir
de 24MAR17.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 279, DE 24 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Designar o Promotor de Justiça, Dr. ANDRÉ PAULO DOS SANTOS PEREIRA, para chefiar o Núcleo de
Apoio Criminal – NAP-CRIMINAL, sem prejuízo de suas atuais atribuições, a partir de 24MAR17, até
ulterior deliberação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 280, DE 27 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais; e de
acordo com art. 2º, I, da Resolução PGJ nº 006, de 30 de novembro de 2016;
RESOLVE:
Conceder à Procuradora de Justiça, Dra. CLEONICE ANDRIGO VIEIRA, 02 (dois) dias de folga em razão de
plantões ministeriais, a serem usufruídos no período de 27 a 28MAR2017. Conforme o Requerimento, de
14MAR2017, sisproweb nº 1380411799.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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PORTARIA Nº 281, DE 27 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,

Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

RESOLVE:
Designar a Procuradora de Justiça, Dra. STELLA MARIS KAWANO D’ AVILA, para responder, sem prejuízo de
suas atuais atribuições, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, no período de 27 a 28MAR2017.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 282, DE 27 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Tornar sem efeito as Portarias n.º 259/2017 e n.º 267/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5945, de
27MAR2017.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 283, DE 27 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais; e de
acordo com art. 2º, I, da Resolução PGJ nº 006, de 30 de novembro de 2016;
RESOLVE:
Conceder ao Procurador de Justiça, Dr. ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD, 01 (um) dia de folga em razão de
plantões ministeriais, a ser usufruído no dia 23MAR2017. Conforme o Requerimento, de 20MAR2017, sisproweb nº
1382601796.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 284, DE 27 DE MARÇO DE 2017.

RESOLVE:
Designar o Procurador de Justiça, Dr. SALES EURICO MELGAREJO FREITAS, para responder, sem prejuízo de
suas atuais atribuições, pela 3ª Procuradoria Criminal, no dia 23MAR2017.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

PORTARIA Nº 285, DE 27 DE MARÇO DE 2017.
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais; com
fulcro no art. 85, § único, da Lei Estadual n.º 053/2001;
RESOLVE:
Conceder licença para o trato de assuntos particulares, sem remuneração, no período de 27MAR2017 a 22SET2019,
à servidora, CECILIA DE FARIA TAVARES. Conforme o Processo nº 010/2017-PA/PGJ, de 24FEV2017,
SisproWeb nº 081906033891765.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

DIRETORIA GERAL
PORTARIA Nº 379 - DG, DE 24 DE MARÇO DE 2017.
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
I - Designar o servidor JÂNIO LIRA JUCÁ, Assistente Administrativo, como Gestor da Ata de Registro de
Preço Nº 06/2017, Pregão Eletrônico nº 07/2017 - SRP, Processo Administrativo nº 042/17 - DA, referente a
contratação de empresa especializada para execução de serviços de cópias, impressão, encadernação,
plastificação, entre outros, para atender as necessidades do Ministério Público Estadual de Roraima, nas
quantidades e especificações dispostas no termo de referência
II - Designar o servidor RÔMULO DA SILVA AMORIM, Assessor Administrativo, para substituir o titular da
gestão nas eventuais ausências.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 380 - DG, DE 24 DE MARÇO DE 2017.
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições,

I - Designar o servidor JÂNIO LIRA JUCÁ, Assistente Administrativo, como Gestor da Ata de Registro de
Preço Nº 07/2017, Pregão Eletrônico nº 08/2017 - SRP, Processo Administrativo nº 125/17 - DA, referente a
contratação de empresa especializada para fornecimento de cópia de chaves, abertura de cilindros e
fabricação de carimbos de diversos tamanhos nas quantidades e especificações constantes no termo de
referência
II - Designar o servidor RÔMULO DA SILVA AMORIM, Assessor Administrativo, para substituir o titular da
gestão nas eventuais ausências.
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RESOLVE:
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

PORTARIA Nº 382 - DG, DE 24 DE MARÇO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,
R E S O L V E:
I - Autorizar o afastamento da servidora FABIANA SILVA E SILVA, Auxiliar de Limpeza e Copa, em face do
deslocamento para o município de Alto Alegre-RR no dia 30MAR17, sem pernoite, para executar serviços
de limpeza na Promotoria do referido município.
II - Autorizar o afastamento do servidor JERÔNIMO MORAIS DA COSTA, Motorista, em face do
deslocamento para o município de Alto Alegre-RR no dia 30MAR17, sem pernoite, para conduzir veículo
com a servidora que executará serviços de limpeza na Promotoria do referido município. Processo Nº244/17
– DA. De 24 de março de 2017. SisproWeb:081906035501719
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 383 - DG, DE 27 DE MARÇO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder 08 (oito) dias de férias ao servidor MARCOS MILTON RODRIGUES, a serem usufruídas no
período de 04 a 11ABR17, conforme Processo nº 200/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 24/03/2017,
SISPROWEB Nº: 081906035441716.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTONIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 384 - DG, DE 27 DE MARÇO DE 2017

RESOLVE:
Conceder 05 (cinco) dias de férias a servidora ELISÂNGELA ROCHA GOMES, a serem usufruídas no
período de 24 a 28ABR17, conforme Processo nº 199/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 24/03/2017,
SISPROWEB Nº: 081906035431753.
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Diário da Justiça Eletrônico

ANO XX - EDIÇÃO 5946

191/207

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTONIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

Diretor-Geral

PORTARIA Nº 385 - DG, DE 27 DE MARÇO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento dos servidores DONGIVAL VEIGA AGUIAR, Oficial de Diligência e JAMES
BATISTA CAMELO, Assessor Administrativo/Oficial de Diligência “Ad Hoc”, em face do deslocamento para
o município do Cantá-RR, Vila São José do Baruana no dia 28MAR17, sem pernoite, para executar
diligência no sentido de: Localizar pessoas, Constatar, Realizar buscas e levantamento de dados Processo
Nº245/17 – DA, de 27 de março de 2017. SisproWeb:081906035531715
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 386 - DG, DE 27 DE MARÇO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Conceder 09 (nove) dias de férias a servidora THÁBATA LARISSE OLIVEIRA DA SILVA, a serem
usufruídas no período de 03 a 11ABR17, conforme Processo nº 205/2017 – SAP/DRH/MPRR, de
27/03/2017, SISPROWEB Nº: 081906035521744.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTONIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 387 - DG, DE 27 DE MARÇO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais,

Alterar o 2º período de férias do servidor ROSSINE PIMENTEL CARDOSO, anteriormente concedidas pela
Portaria nº 356-DG, de 20MAR17, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5941, de 21MAR17, de 01
(um) dia no dia 17ABR17, para 04 (quatro) dias a serem usufruídas no período de 17 a 20ABR17, conforme
Processo nº 169/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 16/03/2017, SISPROWEB Nº: 081906034831723.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTONIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

Diretor-Geral
PORTARIA Nº 388 - DG, DE 27 DE MARÇO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento do servidor JERÔNIMO MORAIS DA COSTA, Motorista, em face do deslocamento
para o município de Bonfim-RR no dia 28MAR17, sem pernoite, para conduzir veículo com Promotor de
Justiça da Comarca de Bonfim-RR. Processo Nº2461/17 – DA. De 27 de março de 2017.
SisproWeb:081906035541770
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 390 - DG, DE 27 DE MARÇO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições e
conforme exposto na Ata da Segunda Sessão Ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Público do Estado de Roraima ocorrida em 06/05/13 e na CI nº 005/2016/SEC-GERAL/MP-RR,
de 25/11/2016.
RESOLVE:
Conceder à servidora MARY MAURA MACEDO LOPES, 02 (dois) dias de dispensa no período de 01 a
02AGO2017, por ter participado na aplicação das provas do XIII Processo Seletivo para Preenchimento de
Vagas do Estágio Extracurricular de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado de Roraima,
ocorrido em 20NOV2016, nas dependências da Faculdade Cathedral, conforme documento Sisproweb nº
1383861711.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 391 - DG, DE 27 DE MARÇO DE 2017

RESOLVE:
Conceder folga compensatória, ao servidor abaixo relacionado, por ter trabalhado durante o período de
Recesso Forense.
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O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e considerando o disposto § 3º, do art. 2º da Resolução CPJ nº 004, de 14/11/2014,
publicada no DJE nº 5396, de 19/11/2014,
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Quantidade de dias

1º Período

2º Período

SISPROWEB Nº

02

10 a 11/04/17

-

1384231718

Mozarildo Sousa de Matos

Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 392 - DG, DE 27 DE MARÇO DE 2017
O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, com fulcro no artigo 54 e 55
da Lei 053, de 31 de dezembro de 2001 e Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento do servidor MESSIAS ELIAS PINTO, Assessor Administrativo, em face do
deslocamento do município de São Luiz-RR, para o município de Boa Vista-RR, no dia 27MAR17, com
pernoite, para conduzir o Promotor de Justiça a Boa Vista-RR. Processo Nº 248/17–DA, de 27 de março de
2017. SisproWeb:081906035561703
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 087 - DRH, DE 27 DE MARÇO DE 2017
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008, Comunicação do
Resultado do Exame Médico - Pericial, expedido pela Junta Médica do Estado de Roraima.
RESOLVE:
Prorrogar no período de 06 a 17MAR2017 – 12 (doze) dias, a licença para tratamento de saúde da
servidora VÂNIA MARIA DO NASCIMENTO, concedida por meio da Portaria nº 036 – DRH, de
01FEV2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5911, de 02FEV2017, conforme Processo nº
054/2017 SAP/DRH/MPRR, de 30JAN2017. Sisproweb nº 081906031601794.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008 e de acordo com a
Comunicação do Resultado do Exame Médico Pericial e Ofício DPMST/CGRH/SEGAD/OFÍCIO nº 0517/14,
de 22/05/14, expedidos pela Junta Médica do Estado de Roraima,
RESOLVE:

SICOJURR - 00056216
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Conceder ao servidor FRANCISCO RAFAEL RAMOS RABELO, 30 (trinta) dias de licença para tratamento
de saúde, no período de 23FEV a 24MAR2017, conforme Processo nº 185/2017 SAP/DRH/MPRR, de
20MAR2017, Sisproweb nº 081906035191779.

Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 089 - DRH, DE 27 DE MARÇO DE 2017
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008 e Boletim de
Informação Médica, expedido pela Junta Médica do Estado de Roraima,

RESOLVE:
Conceder à servidora JOSYELA PEIXOTO DA COSTA, 02 (dois) dias de licença por motivo de doença em
pessoa da família, no período de 09 a 10MAR2017, conforme Processo nº 184/2017 SAP/DRH/MPRR, de
20MAR2017, Sisproweb nº 081906035181714.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 090 - DRH, DE 27 DE MARÇO DE 2017
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008 e atendendo o art. 98
da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
RESOLVE:
Conceder dispensa por serviços prestados à Justiça Eleitoral, à servidora abaixo relacionada:
Nome

Quantidade de dias

Período

SISPROWEB Nº

01

31/08/2017

1383851707

Mary Maura Macedo Lopes
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

njBOLeflh7HNLA+gzVt1HFwEkwk=

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
E R RATA:
Na Inexigibilidade de Licitação, publicada no DJE nº 5945, de 27MAR17,

195/207
Ministério Público

Boa Vista, 28 de março de 2017

Onde se lê:
EN-SOF INFORMÁTICA E TREINAMENTO E TREINAMENTO LTDA (CNPJ 01.461.163/0001-40)
Leia-se:

njBOLeflh7HNLA+gzVt1HFwEkwk=

EN-SOF INFORMÁTICA E TREINAMENTO E TREINAMENTO LTDA (CNPJ 01.146.163/0001-40)
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
Expediente de 27/03/2017

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
PORTARIA/DPG Nº 289, DE 27 DE MARÇO DE 2017.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 28 de março de 2017

O Defensor Público-Geral em exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
Designar o Defensor Público Dr. JANUÁRIO MIRANDA LACERDA para atuar, em caráter excepcional, em
favor do assistido J. T. E., da Comarca de Boa Vista-RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral em exercício
PORTARIA/DPG Nº 290, DE 27 DE MARÇO DE 2017.
O Defensor Público-Geral em exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
RESOLVE:
Designar a Defensora Pública Dr.ª JULIANA GOTARDO HEINZEN para substituir a Dr.ª ANNA ELIZE
FENOLL AMARAL, Chefe da Comarca da Defensoria Pública de Rorainópolis – RR, no período de 27 de
março a 05 de abril de 2017, em virtude de férias da titular.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral em exercício
PORTARIA/DPG Nº 291, DE 27 DE MARÇO DE 2017.
O Defensor Público-Geral em exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,

I – Designar o Defensor Público Dr. ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NETO, lotado na Defensoria
Pública da Capital, para viajar ao Município de Caracaraí-RR, no dia 28 de março do corrente ano, a fim de
atuar nas audiências e atendimentos contraditórios da referida Unidade Defensorial, conforme solicitação
contida no Ofício N. 003/2017 - GAB, da comarca de Caracaraí-RR, com ônus.
II – Designar o Servidor Público MARIO JORGE GERMANO DA COSTA, motorista lotado nesta DPE/RR,
para viajar ao Município de Caracaraí-RR, no dia 28 de março do corrente ano, a fim de transportar o
Defensor Público acima designado, com ônus.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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STÉLIO DENER DE SOUZA CRUZ
Defensor Público-Geral em exercício

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2017
PROCESSO Nº. 0080/2017
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA – DPE/RR vem tornar público o resumo do contrato nº
006/2017, firmado entre a DPE/RR e a empresa JOÃO RAUL DA SILVA GATO - EPP, CNPJ/MF:
05.620.169/0001-68, oriundo do Processo nº 0080/2017.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de Empresa especializada em Manutenção
Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças quando necessário em centrais de ar-condicionado,
conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência n° 006/2017, parte integrante
deste Instrumento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 14.422.96.2259, Fonte:101, Natureza de Despesa:
33.90.30 e 33.90.39.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
ASSINATURA: 24/03/2017.
SIGNATÁRIOS: TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ – Defensora Pública-Geral – Representante da
CONTRATANTE – JOÃO RAUL DA SILVA GATO – Representante da CONTRATADA.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 28 de março de 2017

Boa Vista-RR, 27 de março de 2017.
AILAN DE OLIVEIRA SILVA
Diretor do Departamento de Administração
DPE/RR

COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
NATUREZA: PREGÃO Nº 002/2017
PROCESSO: 0060/2017
Origem: Departamento de Administração
Objeto: “Aquisição de pneus novos (primeira vida) para uso nos veículos oficiais da Defensoria Pública do
Estado de Roraima”
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO – PROPOSTA – ABERTURA:
DATA ABERTURA:10/04/2017
HORÁRIO: 09:00horas
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública Estadual, sito à Rua Gen. Penha Brasil,
Nº 730 – São Francisco CEP: 69.305-000
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos gratuitamente junto à Comissão Permanente de Licitação,
no local acima especificado, no horário normal de expediente (das 08:00 às 14:00 horas) mediante a
apresentação de um dispositivo eletrônico de armazenamento ou poderá ser solicitado por meio do e-mail:
cpl.defensoriarr@gmail.com, juntamente com os dados cadastrais do(a) licitante. Os interessados deverão
trazer carimbo da empresa

CRISTIANE ALVES DA CUNHA
Pregoeira
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Boa Vista - RR, 27de março de 2017.
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OAB/RR

Boa Vista, 28 de março de 2017

Expediente de 24/03/2017
E D I T A L 077
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de
Inscrição Principal da Belª.: ANA CAROLINE FREIRE DE AZEVEDO, Lei 8.906/94.
Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima, aos vinte e
quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete.

RODOLPHO MORAIS
Presidente da OAB/RR
E D I T A L 078
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de
Inscrição Principal da Belª.: ADRIELLY MOREIRA CAVALCANTE, Lei 8.906/94.
Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima, aos vinte e
quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete.

eFtLxdXdTkQKnN1nEICnp9nKD2w=

RODOLPHO MORAIS
Presidente da OAB/RR
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO
Expediente de 27/03/2017

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 28 de março de 2017

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR e ALINE BARBOSA DA
SILVA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro,
O habilitante brasileiro, Empresário, solteiro, com 35 anos de idade, nascido em Lagoa dos Gatos-PE, aos
vinte dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e um, residente e domiciliado na
RUA PEDRO CAMARGO, Nº1061 CIDADE SATÉLITE, Boa Vista-RR filho de VERONIO SANTANA DE
LIRA e de MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE LIRA.
A habilitante brasileira, Estudante, solteira, com 19 anos de idade, nascida em Mucajaí-RR, aos dezesseis
dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e noventa e sete, residente e domiciliada na RUA
PEDRO CAMARGO, Nº1061 CIDADE SATÉLITE, Boa Vista-RR, filha de AGENIR GONÇALVES DA
SILVA e de FRANCISCA BARBOSA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 27 de março de 2017

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar JHESSE JHONN MATTE PIMENTEL e YLMYKY MANDUCA DA
SILVA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código
Civil Brasileiro,

A habilitante brasileira, Autônoma, solteira, com 29 anos de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos quatro
dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e sete, residente e domiciliada na Rua
Raimundo da Silva Briglia, 486, Centenário, Boa Vista-RR, filha de MANOEL CORREIA DA SILVA e de
IRLENE LIRA MANDUCA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 27 de março de 2017

SICOJURR - 00056227
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O habilitante brasileiro, Eletricista, solteiro, com 32 anos de idade, nascido em Três de Maio-RS, aos sete
dias do mês de dezembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e quatro, residente e domiciliado na
Rua Raimundo da Silva Briglia, 486, Centenário, Boa Vista-RR filho de ELCI PIMENTEL e de LUCIA
HILDA MATTE PIMENTEL.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar JOELSON LEITE DA SILVA e EDIVANI SILVA DE MELO, para o que
apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro,

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 28 de março de 2017

O habilitante brasileiro, Autônomo, solteiro, com 46 anos de idade, nascido em Tucuruí-PA, aos cinco dias
do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e setenta, residente e domiciliado na Rua Estrela
Bonita, nº 853, Raiar do Sol, Boa Vista-RR filho de JOSÉ BARBOSA DA SILVA e de MARIA LEITE DA
SILVA.
A habilitante brasileira, Balconista, solteira, com 26 anos de idade, nascida em Itaituba-PA, aos vinte e
dois dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e noventa, residente e domiciliada na Rua
Estrela Bonita, nº 853, Raiar do Sol, Boa Vista-RR, filha de Não Declarado e de EVANI SILVA DE MELO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 27 de março de 2017

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar WAGNO MAGALHÃES MOTA JUNIOR e JOSENIR VIEIRA PAIVA,
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro,

A habilitante brasileira, Pedagoga, divorciada, com 37 anos de idade, nascida em Imperatriz-MA, aos oito
dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e setenta e nove, residente e domiciliada na Rua
David Cruz, 351, Calungá, Boa Vista-RR, filha de ANTONIO SERGIO VIEIRA e de ANTONIA DE JESUS
VIEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 27 de março de 2017
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O habilitante brasileiro, Motorista, solteiro, com 24 anos de idade, nascido em Boa Vista-RR, aos
dezenove dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e noventa e dois, residente e domiciliado
na Rua David Cruz, 351, Calungá, Boa Vista-RR filho de WAGNO MAGALHÃES MOTA e de DANIELE
SILVA CAMPOS.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar FRANCKIELY LEITE LIMA e ANTONIA EMILENE NASCIMENTO
BECKMAN, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do
Código Civil Brasileiro,

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 28 de março de 2017

O habilitante brasileiro, Vigilante, solteiro, com 29 anos de idade, nascido em Barra do Corda-MA, aos dois
dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e oitenta e sete, residente e domiciliado na rua: JT
04, nº30, Olimpico, Boa Vista-RR filho de GONÇALO LEITE DE LIMA e de GOMÇALA LEITE DE LIMA.
A habilitante brasileira, Professora, solteira, com 40 anos de idade, nascida em Pinheiro-MA, aos onze
dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e setenta e seis, residente e domiciliada na rua:
JT 04, nº30, Olimpico, Boa Vista-RR, filha de WALDIR PASSINHO BECKMAN e de MARIA FRANCISCA
NASCIMENTO BECKMAN.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 27 de março de 2017

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar WALTER FEITOSA DOS SANTOS e CRISTIANE PEIXOTO, para o
que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro,
O habilitante brasileiro, Agricultor, divorciado, com 38 anos de idade, nascido em Itaituba-PA, aos dez dias
do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e setenta e oito, residente e domiciliado na ES PA Nova
Amazonia I, Truaru, Vicinal2, Boa Vista-RR filho de HAMILTON MENDONÇA DOS SANTOS e de LUIZA
FEITOSA DOS SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 27 de março de 2017
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A habilitante brasileira, Agricultora, solteira, com 34 anos de idade, nascida em Guaíra-SP, ao primeiro dia
do mês de dezembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e dois, residente e domiciliada na ES PA
Nova Amazonia I, Truaru, Vicinal2, Boa Vista-RR, filha de JAIR PEIXOTO e de CLERENICE BARBOSA
PEIXOTO.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar PAULO HENRIQUE SOBRAL PEREIRA TAVEIRA e BARBARA
CASTLANDE SILVA ALMEIDA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525
incisos I, II, III e IV, do Código Civil Brasileiro,

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 28 de março de 2017

O habilitante brasileiro, Autônomo, solteiro, com 19 anos de idade, nascido em Boa Vista-RR, aos dois
dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e noventa e sete, residente e domiciliado na Rua
Tertuliano Cardoso Ramos, 1555, Santa Luzia, Boa Vista-RR filho de FRANCISCO EUDES PEREIRA
TAVEIRA e de ROSINETE SANTOS SOBRAL.
A habilitante brasileira, Estudante, solteira, com 16 anos de idade, nascida em Manaus-AM, aos treze dias
do mês de janeiro do ano de dois mil e um, residente e domiciliada na Rua Laura P Maia, 1888, Santa
Luzia, Boa Vista-RR, filha de NÃO INFORMADO e de MÁRCIA LENA SILVA ALMEIDA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 27 de março de 2017

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar GABRIEL DE SOUZA PEREIRA e RAFAELA MAGALHÃES
PATRICIO DE SOUZA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e
IV, do Código Civil Brasileiro,

A habilitante brasileira, Estudante, solteira, com 19 anos de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e
cinco dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e noventa e oito, residente e domiciliada na
RUA: SÃO MATEUS Nº263, CINTURÃO VERDE, Boa Vista-RR, filha de ODILO PATRICIO DE SOUZA e
de ELANE LOPES DE MAGALHÃES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 27 de março de 2017
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O habilitante brasileiro, Militar, solteiro, com 19 anos de idade, nascido em Boa Vista-RR, aos seis dias do
mês de maio do ano de um mil e novecentos e noventa e sete, residente e domiciliado na RUA: SÃO
MATEUS Nº263, CINTURÃO VERDE, Boa Vista-RR filho de GENILTO VAZ PEREIRA e de EDILENE
PEREIRA DE SOUZA.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar PLINIO RIBEIRO DE MIRANDA FILHO e MARCIA VIEIRA DA
SILVA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código
Civil Brasileiro,

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 28 de março de 2017

O habilitante brasileiro, Autônomo, divorciado, com 41 anos de idade, nascido em Jequié-BA, aos
dezesseis dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e setenta e cinco, residente e
domiciliado na Rua Eurides Vasconcelos Rodrigues, nº 91, Jardim Floresta, Boa Vista-RR filho de PLINIO
RIBEIRO DE MIRANDA e de LUZIA CASTRO DE JESUS.
A habilitante brasileira, Tecnica Em Enfermagem, solteira, com 40 anos de idade, nascida em Jequié-BA,
aos vinte e três dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e setenta e seis, residente e
domiciliada na Rua Francisco Felix de Almeida, nº 20, Campo do Améria, Jequié-BA, filha de AURINDO
BENTO DA SILVA e de EDELSUITA VIEIRA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 24 de março de 2017

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar FRANCISCO PEREIRA DA COSTA e RAYANNE CÍNTHIA FEIJÓ
RODRIGUES, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do
Código Civil Brasileiro,

A habilitante brasileira, Doméstica, solteira, com 25 anos de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e
seis dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e noventa e um, residente e domiciliada na Rua
Bonfim, nº 144, Lote 138, Q 341, Dr. Airton Rocha, Boa Vista-RR, filha de ANTONIO RODRIGUES
NASCIMENTO e de FRANCISCA FEIJÓ RODRIGUES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 24 de março de 2017
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TvypKwOrXtskXm9rBqYATAHVqVU=

O habilitante brasileiro, Auxiliar de Serviços Gerais, solteiro, com 31 anos de idade, nascido em Boa VistaRR, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e oitenta e seis, residente e
domiciliado na Rua Bonfim, nº 144, Lote 138, Q 341, Dr. Airton Rocha, Boa Vista-RR filho de JOSÉ
COELHO DA COSTA e de NOÊMIA PEREIRA DA COSTA.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar ESTERFESON VASCONCELOS DE LIMA eMARIA EDILEUSA DA
SILVA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código
Civil Brasileiro,

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 28 de março de 2017

O habilitante brasileiro, Tecnico de Enfermagem, solteiro, com 45 anos de idade, nascido em Boa VistaRR, aos vinte e um dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e setenta e um, residente e
domiciliado na rua: São Francisco, nº578, Cinturão Verde, Boa Vista-RR filho de PEDRO ALVES DE LIMA
e de ROSÁLIA RODRIGUES VASCONCELOS.
A habilitante brasileira, Autônoma, divorciada, com 51 anos de idade, nascida em Vitorino Freire-MA, aos
três dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e sessenta e seis, residente e domiciliada na
rua: São Francisco, nº578, Cinturão Verde, Boa Vista-RR, filha de FRANCISCO DA SILVA e de MARIA
EXPEDITA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 24 de março de 2017

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar RAFAEL DE RESENDE ALMEIDA e GEISIANE MESQUITA LOPES,
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro,

A habilitante brasileira, do Lar, solteira, com 26 anos de idade, nascida em Imperatriz-MA, aos quatro dias
do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e noventa, residente e domiciliada na BR-432, KM-65,
Sitio Boa Sorte, Caracaraí-RR, filha de JAIME DIAS LOPES e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE
MESQUITA LOPES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 24 de março de 2017

SICOJURR - 00056227

TvypKwOrXtskXm9rBqYATAHVqVU=

O habilitante brasileiro, Serviços Gerais, solteiro, com 25 anos de idade, nascido em Urbano Santos-MA,
aos dois dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e noventa e um, residente e domiciliado
na Rua Julieta Pereira de Melo, 100, Santa Luzia, Boa Vista-RR filho de JOÃO BATISTA SILVA ALMEIDA
e de ANTONIA FERREIRA DE RESENDE.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar JOSÉ ROBERTO ALVES DA COSTA e ELIDA RIBEIRO VIANA ,
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil
Brasileiro,

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 28 de março de 2017

O habilitante brasileiro, Tecnico Em Enfermagem, solteiro, com 53 anos de idade, nascido em ManausAM, aos doze dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e sessenta e três, residente e
domiciliado na Rua Adonias Rabelo Araujo, 205, Cambara, Boa Vista-RR filho de BERNARDO
D'OLIVEIRA COSTA e de FRANCISCA ALVES DA COSTA.
A habilitante brasileira, Enfermeira, divorciada, com 39 anos de idade, nascida em Bacabal-MA, aos onze
dias do mês de julho do ano de um mil e novecentos e setenta e sete, residente e domiciliada na Rua
Adonias Rabelo Araujo, 205, Cambara, Boa Vista-RR, filha de FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA VIANA e
de MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO VIANA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 24 de março de 2017

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar JOHNNISMAR PINHO DA SILVA e LILIANE ALENCAR PEREIRA,
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro,

A habilitante brasileira, do Lar, solteira, com 25 anos de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e dois
dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e noventa e dois, residente e domiciliada na Rua Dr.
Luiz Brito Junior, nº 877, Equatorial, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ LIMA PEREIRA e de IRANILDE
MORAES ALENCAR.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 23 de março de 2017

SICOJURR - 00056227

TvypKwOrXtskXm9rBqYATAHVqVU=

O habilitante brasileiro, Empresário, solteiro, com 27 anos de idade, nascido em Boa Vista-RR, aos onze
dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e oitenta e nove, residente e domiciliado na Rua Dr.
Luiz Brito Junior, nº 877, Equatorial, Boa Vista-RR filho de Não Declarado e de ELIZAMAR PINHO DA
SILVA.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar FREDERICO FORTE RODRIGUES e EDUARDA KARINE DE
OLIVEIRA DUTRA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V,
do Código Civil Brasileiro,

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 28 de março de 2017

O habilitante brasileiro, Estudante, solteiro, com 32 anos de idade, nascido em Recife-PE, aos dezenove
dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e oitenta e quatro, residente e domiciliado na Av.
Universo, 1269, Cidade Satelite, Boa Vista-RR filho de JOSÉ MARIA RODRIGUES e de REGINA CELE
FORTE RODRIGUES.
A habilitante brasileira, Auxiliar Contábil, divorciada, com 39 anos de idade, nascida em Manaus-AM, aos
onze dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e setenta e sete, residente e domiciliada na
Av. Universo, 1269, Cidade Satelite, Boa Vista-RR, filha de EDUARDO ALBUQUERQUE DUTRA e de
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA DUTRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 23 de março de 2017

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem-se casar CARLOS MAURICIO DE MELO BARBOSA e ANA DA SILVA E
SOUZA DE OLIVEIRA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV
e V, do Código Civil Brasileiro,

A habilitante brasileira, Cabelereira, divorciada, com 47 anos de idade, nascida em Cuiabá-MT, aos vinte e
cinco dias do mês de julho do ano de um mil e novecentos e sessenta e nove, residente e domiciliada na
RUA OLAVO B. FILHO, Nº28, CENTRO, Boa Vista-RR, filha de NATALINO CORRÊA DE SOUZA e de
JOSEFA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

Boa Vista-RR, 22 de março de 2017
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O habilitante brasileiro, Motorista, solteiro, com 49 anos de idade, nascido em Santarém-PA, aos vinte e
nove dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e sessenta e oito, residente e domiciliado na
RUA OLAVO B. FILHO, Nº28, CENTRO, Boa Vista-RR filho de ANTONIO AGRA BARBOSA e de MARIA
DE JESUS DE MELO BARBOSA.
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EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem-se casar ROBERLAN PAIVA DOS SANTOS e DEUCIMAR MAGALHÃES
DIAS, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil
Brasileiro,

Tabelionato 2º Ofício

Boa Vista, 28 de março de 2017

O habilitante brasileiro, Agricultor, solteiro, com 41 anos de idade, nascido em Rosário-MA, aos sete dias
do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e setenta e cinco, residente e domiciliado na ES P A
NOVA /VIC 1, Boa Vista-RR filho de JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS e de MARIA DO SOCORRO
PAIVA DOS SANTOS.
A habilitante brasileira, Agricultora, solteira, com 41 anos de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos
dezesseis dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e setenta e seis, residente e domiciliada
na ES P A NOVA /VIC 1, Boa Vista-RR, filha de AGOSTINHO DIAS e de SANTILIA MAGALHÃES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser fixado em Cartório em quadro próprio desde Cartório, publicado no diário do
poder judiciário.

TvypKwOrXtskXm9rBqYATAHVqVU=

Boa Vista-RR, 22 de março de 2017
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