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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 
Expediente de 18/05/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.14.002212-0 
IMPETRANTE: VALÉRIA VIANA DO VALE 
DEFENSORA PÚBLICA: DR.ª TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO - OAB/RR 429 
IMPETRADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - OAB/RR 658. 
RELATOR: DESEMBARGADOR ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
VALÉRIA VIANA DO VALE requer o bloqueio on line de R$ 3.292,00 (três mil, duzentos e noventa e dois 
reais) nas contas do ESTADO DE RORAIMA, a ser levantado mediante alvará judicial, a fim de dar 
cumprimento ao acórdão de fls. 181-185. 
 
Afirma que, embora o Tribunal tenha-lhe concedido a segurança, a Secretaria de Estado da Saúde ainda 
não cumpriu a obrigação de fornecer o medicamento. 
 
Proferi a decisão de fl. 241, que foi anulada por mim, conforme a decisão no Agravo Interno nº. 
000017000926-0. 
 
É o breve relatório. Decido. 
 
Primeiramente, registro que o acórdão, no qual a segurança foi concedida, transitou em julgado e, portanto, 
está protegido pela coisa julgada, conforme o inc. XXXVI do art. 5º. da Constituição Federal. O pedido em 
questão está sendo feito para dar continuidade à fase de execução. Ou seja, está havendo apenas o 
cumprimento do julgado imutável. 
 
Dito isso, passo à análise da necessidade de providências. 
 
Sempre que o executado deixar de cumprir uma obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá tomar 
quaisquer medidas, desde que necessárias, para garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção da 
tutela pelo resultado prático equivalente. Isso está no art. 536 do CPC/2015. 
 
No caso em apreço, o ESTADO DE RORAIMA não cumpriu integralmente, até o momento, a obrigação de 
fornecer o medicamento, conforme determinado no acórdão, fazendo-se necessária a adoção de 
providência que garanta o recebimento do remédio pela Impetrante. 
 
Por essas razões, em cumprimento do acórdão, determino o bloqueio on line, nas contas do Estado de 
Roraima, do valor de R$ 3.292,00 (três mil, duzentos e noventa e dois reais), para a compra do 
medicamento, nos termos do pedido de fls. 238-239. 
 
Esclareço que a constrição deverá ser feita nas contas do Estado de Roraima, que não estejam vinculadas 
a convênios ou repasses de recursos federais, aos repasses referentes ao Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) e aos percentuais destinados à educação e ao PASEP (CF, art. 158, III e IV, e art. 212). 
 
Bloqueado o valor, deverá ser providenciada a transferência para conta judicial. 
 
Posteriormente, intime-se a Impetrante, liberando-lhe a quantia bloqueada, mediante alvará, para os fins 
acima especificados, devendo prestar contas em juízo no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Publique-se e intimem-se. 
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Boa Vista, 17 de maio de 2017. 
 

Des. Almiro Padilha 
Relator 

 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0000.16.000390-1 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
1ª RÉ: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
PROCURADOR JURÍDICO DA CMBV: DR. ÁLVARO DIEGO OLIVEIRA REIS - OAB/RR 1473 
2ª RÉ: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DR.ª MARCELA MEDEIROS QUEIROZ FRANCO - OAB/RR 443 
RELATOR: DESEMBARGADOR MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, apresentada pelo Ministério Público de Roraima, em face 
do art. 1º e anexo II da Lei Municipal nº 939/06, que alterou o art. 4º da Lei Municipal nº 774/04, bem como 
acrescentou ao anexo II da referida lei os cargos específicos da Controladoria Geral do Município e 
disciplina sua estrutura organizacional, por violação aos arts. 20, 20-A e 20-B da Constituição do Estado de 
Roraima. 
 
Tendo em vista que na ADIN nº 0000.16.000393-5, de relatoria do desembargador Cristóvão Suter, esta 
Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 4º e Anexo II da Lei Municipal n.º 774/04, que 
dispõe sobre a reorganização administrativa do Poder Executivo, o presente feito foi encaminhado ao MP 
para manifestar-se quanto ao interesse de agir. 
 
A douta Procuradora-Geral de Justiça pugnou pela extinção do feito, ante a perda do objeto (fl. 88). 
 
De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves: 
 
A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à 
utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. (in 
Manual de Direito Processual Civil, Volume único. 9. ed. Salvador, Ed. JusPodivm, 2017, p. 132).  
 
Por essas razões, diante da perda do objeto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 
fundamento no art. 485, VI, CPC, por ausência de interesse processual. 
 
Publique-se e intimem-se. 
 
Boa Vista (RR), em 10 de maio de 2017. 
 

Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 

 
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.17.001232-2 
IMPETRANTE: ISAIAS MAGALHÃES DOS SANTOS 
ADVOGADO: DR. WENDEL MONTELES RODRIGUES - OABRR 875 
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE RORAIMA 
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER 
 
DECISÃO 
 
I - Tratam os autos de Ação Mandamental, em que figura como impetrante Isaias Magalhães dos Santos, 
contra ato praticado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Roraima. 
 
Aduz o impetrante, em síntese, que estaria sendo vítima de ato ilegal e abusivo, porquanto a autoridade 
indicada como coatora, ao não decidir pleito de rematrícula, estaria preterindo sua classificação em 
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concurso para o cargo de Oficial do CBMRR, em violação à ordem jurídica, realidade que renderia ensejo à 
concessão da segurança, inclusive liminarmente. 
 
É o breve relato. 
 
Passo a decidir. 
 
II - Não se justifica a concessão da liminar. 
 
Nada obstante os argumentos da impetrante, não logrou demonstrar nos autos, ao menos nesta 
oportunidade, o requisito do fumus boni juris, tornando impossível a concessão da medida inaudita altera 
pars: 
 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. (...). DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de medida liminar em 
mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e 
o periculum in mora. 2. Ausentes a aparência do bom direito e a possibilidade de dano irreparável ou de 
difícil reparação em razão da demora no provimento jurisdicional, requisitos indispensáveis para o 
deferimento da medida de urgência postulada, a liminar deve ser indeferida. (...) 4. Recurso desprovido." 
(TJDF, 20160020330718AGI, 2ª Turma Cível, Relator: Mario-Zam Belmiro - p.: 23/02/2017) 
 
III - Posto isto, indefiro a medida liminar. 
     
Notifique-se a autoridade apontada como coatora sobre os termos da presente decisão, a fim de que possa, 
por igual, prestar as informações que julgar necessárias. 
 
Cientifique-se do feito o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 
da inicial, para que, querendo ingresse no feito. 
 
Após, abra-se vista ao nobre representante do Parquet. 
    
Boa Vista, 17/05/17 
 

Desembargador Cristóvão Suter 
 
PUBLICAÇÃO DO DESPACHO 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.16.001916-2 
EMBARGANTE: ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DR,ª LUCIANA BRÍGLIA - OAB/RR 495-A 
EMBARGADO: JOSIMAR ALVES DOS SANTOS 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOÃO GUTEMBERG WEIL PESSOA - OAB/RR Nº 704 
RELATORA: DESEMBARGADORA ELAINE BIANCHI 
 
DESPACHO 
 
Segue o relatório; 
 
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
 
Boa Vista, 09 de maio de 2017. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0000.16.000041-0 
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA 
ADVOGADO: DR. TADEU PEIXOTO DUARTE - OAB/RR 722 
RÉU: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA 
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CONSULTOR JURÍDICO DA CMSLA: NÃO POSSUI 
RELATORA: DESEMBARGADORA ELAINE BIANCHI 
 
DESPACHO 
 
Segue o relatório; 
 
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR; 
 
No prazo de dois dias, contados da publicação deste despacho, as partes poderão apresentar memoriais ou 
requerimento de sustentação oral; 
 
Findo o prazo sem requerimentos, a Secretaria deve incluir o relatório no sistema da pauta de julgamento 
virtual. Ocorrendo manifestação, inclua-se automaticamente na pauta física. 
 
Boa Vista, 08 de maio de 2017. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO N.º 0000.17.000914-6 
EXCIPENTE: JONIE LUIZ DA SILVA 
ADVOGADO: DR. GUILHERME AUGUSTO MACHADO COELHO - OAB/RR N.º 839 
EXCEPTO: DESEMBARGADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
RELATOR: DESEMBARGADOR JÉSUS NASCIMENTO 
 
DESPACHO 
 
Intime-se o excipiente, para que se manifeste no prazo de 10 dias, sobre a manifestação constante às fls. 
44/47, na qual não foi reconhecido o impedimento sob alegação de ter sido proferido apenas despachos 
ordinatórios, sem cunho decisório. 
 
Boa Vista-RR, 18 de maio de 2017. 
 

JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 

 
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
 
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.16.001327-2 
IMPETRANTE: ROSA RODRIGUES DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DR.ª TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO - OAB/RR 429 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - OAB/RR 658 
RELATOR: DESEMBARGADOR MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI 
 
FINALIDADE: Intimação das partes para apresentarem memoriais ou requerer ao relator a inclusão do feito 
na pauta de julgamento presencial, caso pretenda fazer sustentação oral, com antecedência mínima de 2 
(dois) dias, nos termos do art. 110 e incisos do RITJRR. 
 
MANDADO DE SEGURANÇA PJE N.º 0600012.56.2017.8.23.0000 
IMPETRANTE: MARIA CELIA QUEIROZ PORTELA 
ADVOGADO: DR. IGOR QUEIROZ ALBUQUERQUE - OAB/RR 720 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - OAB/RR Nº 658 
RELATOR: DESEMBARGADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
 

SICOJURR - 00056936

Z
jp

S
pF

1d
e5

8p
sH

/z
j1

P
bV

W
V

W
IM

k=
T

rib
un

al
 P

le
no

 -
 T

rib
un

al
 P

le
no

Boa Vista, 19 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5979 006/142



 
 

FINALIDADE: Intimação das partes para apresentarem memoriais ou requerer ao relator a inclusão do feito 
na pauta de julgamento presencial, caso pretenda fazer sustentação oral, com antecedência mínima de 2 
(dois) dias, nos termos do art. 110 e incisos do RITJRR. 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N.º 0000.16.001188-8 
RECORRENTE: JORGE LOPES DE CASTRO 
ADVOGADO: DR. RONILDO BEZERRA DA SILVA - OAB/RR 1418 
RECORRIDO: JUÍZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL 
 
FINALIDADE: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. 
 
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N.º 0000.16.000773-8 
AGRAVANTE: CARLOS DOS SANTOS CHAVES 
ADVOGADOS: DR. RUBENS DA MATA LUSTOSA JÚNIOR – OAB/RR Nº 1191 E OUTRO 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
 
FINALIDADE: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. 
 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA, 17 DE MAIO DE 2017. 
 

RONALDO BARROSO NOGUEIRA 
Diretor de Secretaria 

 

GABINETE DA VIVE-PRESIDÊNCIA 
 
Expediente de 18/05/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.12.708663-4  
1º APELANTE / 2º APELADO: RENATO GONZALEZ MARTINS DE MAGALHÃES 
ADVOGADA: DR.ª GISELE DE SOUZA MARQUES AYONG TEIXEIRA - OAB/RR Nº 721-N 
2º APELANTE/ 1º APELADO: BANCO INTERMEDIUM S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ROAS DA SILVA - OAB/MG Nº 98981-N 
3º APELANTE: LECA CFI S/A–CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ROAS DA SILVA - OAB/MG Nº 98981-N 
3º APELADO: CARLOS HENRIQUE VIEIRA 
ADVOGADO: DR. TASSYO MOREIRA SILVA - OAB/RR 709-N 
4º APELADO: FILADELPHIA EMPRESTIMOS E CONSIGNADOS LTDA 
ADVOGADO: DR. TASSYO MOREIRA SILVA - OAB/RR 709-N 
RELATOR: DESEMBARGADOR JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
 
DESPACHO 
 
Intime-se as partes Carlos Henrique Vieira e Filadelphia Empréstimos e Consignados LTDA, pois, de acordo 
com a certidão de fl. 288, não houve a devida intimação do acórdão de fl. 19. 
 
Boa Vista-RR, 04 de maio de 2017. 
 

DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
VICE-PRESIDENTE DO TJRR 
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
 
Expediente de 18/05/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO – ELETRÔNICO 
 
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária Virtual do período de 29 de maio a 02 
de junho do ano de dois mil e dezessete, serão julgados os processos a seguir: 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001793-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: FÁBIO GONÇALVES FERNANDES NEVES 
ADVOGADOS: DRA. LUÍSA COELHO LIMA E OUTROS – OAB/RR Nº 1354-N 
AGRAVADA: ELLEN REGINA DOS SANTOS LOBO 
ADVOGADO: DR. JOÃO FÉLIX DE SANTANA NETO – OAB/RR Nº 091-B 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001534-3 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: L. P. DOS S. 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. CHRISTIANNE GONZALEZ LEITE 
AGRAVADO: A. J. L. P. 
ADVOGADO: DR. SÉRGIO CORDEIRO SANTIAGO – OAB/RR Nº 725 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.717938-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: A. M. V. M. 
ADVOGADA: DRA. IANA PEREIRA DOS SANTOS – OAB/RR Nº 868-N 
APELADO: E. DOS P. B. 
ADVOGADA: DRA. LOURDES ICASSATTI MENDES – OAB/RR Nº 747-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.801773-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: DR. PIO CARLOS FREIRIA JÚNIOR – OAB/RR Nº 490-A 
APELADA: DIVINA ASSUNÇÃO TEIXEIRA 
ADVOGADA: DRA. ERICA MARQUES CIRQUEIRA – OAB/RR Nº 977-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.809099-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
APELADA: INAIA DA SILVA CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: DR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ FILHO – OAB/RR Nº 645-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001149-8 - 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: EDINALVA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO 
ADVOGADOS: DR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ FILHO E OUTRO – OAB/RR Nº 645-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.000079-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: PAULO ACORDI E OUTROS 
ADVOGADO: DR. JOÃO FÉLIX DE SANTANA NETO – OAB/BA Nº 18844 
AGRAVADO: SERGEI IVANOFF 
ADVOGADOS: DR. THALES GARRIDO PINHO FORTE E OUTROS – OAB/RR Nº 776 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.815288-3 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE: BANCO BMG S/A 
ADVOGADO: DR. CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA – OAB/SP Nº 327026 
2º APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A 
ADVOGADO: DR. MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ Nº 151056 
APELADA: JANETE DA SILVA PIMENTEL 
ADVOGADA: DRA. LAÍZE NASCIMENTO PIMENTEL – OAB/RR Nº 754-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001138-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: PIERRY SILVÉRIO GONDIM SALES 
ADVOGADOS: DR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ FILHO E OUTRO – OAB/RR Nº 645-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.800629-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ANSELMO JÚNIOR DE SOUZA ALBARADO 
ADVOGADOS: DR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ FILHO E OUTRO – OAB/RR Nº 645-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000709-0 – BONFIM/RR 
AGRAVANTE: TAHNEE AIÇAR DE SUSS 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
AGRAVADO: RODNEY PINHO DE MELO 
ADVOGADA: DRA. DENISE ABREU CAVALCANTI CALIL – OAB/RR Nº 171-B 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
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 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005.15.800031-4 - ALTO ALEGRE/RR 
APELANTE: GENILSON COSTA E SILVA 
ADVOGADO: DR. OSMAR FERREIRA DE SOUZA E SILVA – OAB/RR Nº 231-B 
APELADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA 
ADVOGADO: DR. THIAGO PIRES DE MELO E OUTROS – OAB/RR Nº 938-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.800299-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ARNOLDO DINIZ PINHO NETO 
ADVOGADOS: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA E OUTRO – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.803019-4 - 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 
APELADO: FLÁVIO SILVA 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000699-3 - BOA VISTA/RR 
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AGRAVANTE: CLENEIDE SILVA DE MEDEIROS 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
AGRAVADO: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. MOISÉS BATISTA DE SOUZA – OAB/SP Nº 149225-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
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 23 de maio do ano de dois mil 
e dezessete, às 09:00 horas e/ou na sessão subsequente, serão julgados os processos a seguir: 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.007696-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: JHONY FERREIRA SHANGLAY DA SILVA E OUTRA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
REVISOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0090.13.000495-6 - BONFIM/RR 
APELANTE: JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOARES 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0045.12.001218-7 - PACARAIMA/RR 
APELANTE: DINA DA SILVA SILVINO 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. EDUARDO BRUNO DE FIGUEIREDO CARNEIRO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.14.017313-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: MARIA LÚCIA DE JESUS DOS SANTOS E OUTRA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.16.006417-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
APELADO: DEYBED PAIVA DA SILVA 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. WILSON ROI LEITE DA SILVA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.16.006487-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOSÉ DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADOS: DR. ADRIEL MENDES GALVÃO E OUTRO – OAB/RR Nº 1442-N 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0030.12.000311-3 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: ALLAN DHONE BARBOSA FREITAS 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ERNESTO HALT 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.12.018143-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
APELADO: MARCELO DOS SANTOS TEODOSIO 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ROGENILTON FERREIRA GOMES 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.14.019201-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
APELADO: FRANCIVALDO FERREIRA DE SOUSA 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ROGENILTON FERREIRA GOMES 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.14.014562-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ELIAS FERREIRA DE SOUZA 
ADVOGADO: DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA – OAB/RR Nº 131 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.13.002731-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: TERRY WINTER DE ARAUJO CAMPOS 
ADVOGADO: DR. RÁRISON TATAIRA DA SILVA – OAB/RR Nº 263 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
REVISOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000848-6 – BOA VISTA/RR 
APELANTE: ELIAS HENRIQUE RAPOSO 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - PERÍCIA MÉDICA ATESTA QUE A LESÃO NÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DE 
ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE - NEXO CAUSAL DO SINISTRO COM O 
DANO NÃO COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO DA MÉDICA 
NOMEADA PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL - MATÉRIA 
PRECLUSA (ART. 148, §1º, DO CPC) - AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO 
RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e 
negar provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Jefferson Fernandes (julgador) e 
Mozarildo Cavalcanti (julgador). 
Boa Vista - RR, 05 de maio de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.712498-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÉRCIOS LTDA 
ADVOGADA: DRA. YONARA KARINE CORREA VARELA – OAB/RR Nº 535-N 
APELADO: VALDIVINO RODRIGUES LOURA 
ADVOGADA: DRA. VICTÓRIA MUNIZ DE SOUZA CRUZ – OAB/RR Nº 1080-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS - CONSÓRCIO - COBRANÇA. INDEVIDA - MÁ-FÉ. CONFIGURADA - RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. A Lei Federal nº. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, estabelece, no "caput" de seu 
art. 27, que o consorciado é obrigado a pagar o valor que for estabelecido expressamente no contrato e, 
em seu § 1º., que as obrigações do consorciado, que tiverem expressão pecuniária, devem ser 
identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato por adesão. 
2. A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO Nº. 558022, firmada pelo Apelado e 
entregue a ele, está em branco no campo referente à Taxa de Administração Contratada, Seguro de Vida 
Mensal e outros. Ou seja, a cobrança dessa taxa não foi prevista na proposta de contrato. 
3. A taxa de administração e eventuais outros encargos relevantes do contrato, não-incluídos na proposta, 
não poderiam ser acrescentados posteriormente, sem a anuência do consumidor, pois essa conduta viola, 
além do "caput" e § 1º. do art. 17 da LF nº. 11.795/2008 e do item 17 do Regulamento dos Grupos de 
Consórcio, o dever de contratar nos termos da oferta, previsto no art. 30 do Código de Defesa do 
Consumidor. 
4. Não houve adesão do consumidor, no que se refere à taxa de administração, porque ela não constou na 
proposta de contrato apresentada, conforme já dito. Dessa forma, não tendo sido estabelecida na proposta 
o pagamento da taxa de administração, sua cobrança é abusiva e configura a má-fé do fornecedor. 
5. A cobrança da taxa de administração e o seguro de vida, no caso concreto, não se confundem, pois são 
independentes e firmados em propostas diferentes. 
6. A repetição em dobro é devida, portanto, por força do parágrafo único do art. 42 do CPC, visto que 
presentes os requisitos exigidos (inclusive a má-fé, conforme se viu anteriormente). 
7. O Autor e a Ré foram vencedores e vencidos na mesma proporção, incidindo o "caput" do art. 86 do 
CPC/2015 sobre o caso. 
8. O Juiz de 1º. grau entendeu irrisório o proveito econômico do Requerente e, assim, arbitrou a quantia por 
apreciação equitativa, conforme o § 8º. do art. 85 do CPC/2015. A quantia é razoável e obedece aos 
parâmetros descritos nos incisos I a IV do § 2º. do art. 85 mencionado. Logo, não há necessidade de 
reparo. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os componentes da 2ª. Turma Cível da Colenda 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer e negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos e 
Cristóvão Suter. 
Boa Vista, 12 de maio de 2017 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.13.017088-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ELIAS LOURENÇO DE AGUIAR 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONBARDO CUPELLO 
 
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. 
VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
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LIBERDADE PARA UM QUANTUM MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA 
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (PERSONALIDADE DO AGENTE, 
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE DA DROGA). PENA MANTIDA. PLEITO DE MUDANÇA 
DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA UM REGIME MAIS BRANDO. 
IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO QUANTUM DA PENA (09 ANOS, 07 MESES E 15 DIAS DE 
RECLUSÃO) E OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 
INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO 
NO ART. 44 "http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635164/artigo-44-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-
dezembro-de-1940" \t "_top" , I "http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635125/inciso-i-do-artigo-44-do-
decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940" \t "_top" , DO CÓDIGO PENAL 
"http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/código-penal-decreto-lei-2848-40" \t "_top" . PENA DE 
MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PRESENÇA 
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO 
LEGAL. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
GRADUADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 010 13 017088-8, acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Turma da Câmara Criminal do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade e em consonância com o parecer do Ministério 
Público, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste 
Julgado. 
Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente/Relator), Des. Ricardo Oliveira (Julgador), 
o Juiz convocado Jésus Nascimento e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos dezesseis dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezessete. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
- Des. Relator - 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.019868-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: ELÍSIO GUSTAVO DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
EMENTA 
 
PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 33 E 35 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) C/C 
ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI DE DROGAS E ARTIGO 12 DA LEI 10826/2003. DO PEDIDO 
FORMULADO POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 12 DA LEI 
10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
FORMULADO POR TODOS OS RÉUS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO 
À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA CONDUTA DOS RÉUS. PLEITO QUE BUSCA A DIMINUIÇÃO 
DA PENA-BASE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. 
IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. QUASE SETE QUILOS 
DE MACONHA EM PODER DO RÉU. PLEITO QUE BUSCA A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE EM 
RELAÇÃO À SEGUNDA E TERCEIRA APELANTES. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
FAVORÁVEIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE 
PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA ABSOLVÊ-LO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. RECURSOS DA SEGUNDA E TERCEIRA APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA 
ABSOLVÊ-LAS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDIMENSIONAR A PENA-BASE 
EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, FICANDO AS DUAS APELANTES, 
DEFINITIVAMENTE CONDENADAS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A PENA DE 05 (CINCO) 
ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, MANTIDA A SENTENÇA 
NOS DEMAIS TERMOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
GRADUADO. 
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ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0010.15.019868-6 acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade e em consonância parcial com o parecer do Ministério 
Público, em dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante deste Julgado. 
Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente); Des. Ricardo Oliveira (julgador); Des. 
Jésus Nascimento (julgador) e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos dezesseis  dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezessete. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
- Des. Relator - 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.801368-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ITAILANE SANTOS ALENCAR 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - PERÍCIA MÉDICA ATESTA PREJUDICADA A CONCLUSÃO DA LESÃO TER SIDO 
DECORRENTE EXCLUSIVAMENTE DE ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE 
- INCONGRUÊNCIA DAS DATAS NO ATENDIMENTO DO SAMU, DAQUELE OCORRIDO NO HOSPITAL 
GERAL DE RORAIMA, BEM COMO DOS DIAS CONSTANTES NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA - 
NEXO CAUSAL DO SINISTRO COM O DANO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS 
CONTRÁRIAS AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e 
negar provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos (Julgadora) e 
Mozarildo Cavalcanti (Julgador). 
Boa Vista - RR, 05 de maio de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.800478-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CLAUDEILSON MELO DE SOUSA 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA 
SOMENTE EM SEDE RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA (ART. 148, §1º, DO CPC) - AUSÊNCIA DE 
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PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e 
negar provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Jefferson Fernandes (Julgador) e 
Mozarildo Cavalcanti (julgador). 
Boa Vista - RR, 05 de maio de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.833698-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: R. C. M. DE M. 
ADVOGADO: DR. RODOLPHO CÉSAR MAIA DE MORAIS – OAB/RR Nº 269-N 
APELADA: A. P. C. R. M. 
ADVOGADO: DR. JOÃO PAULO RAPOSO MORONI – OAB/CE Nº 18906-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - JULGADA 
PROCEDENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) - 
IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO RESPECTIVO VALOR - RECURSO INTERPOSTO PELO 
ADVOGADO DO AUTOR -  POSSIBILIDADE - DIREITO AUTÔNOMO - ACRÉSCIMO DOS HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS - DEVIDO - ART. 85, §2º., DO CPC - RECONHECIDO O PERCENTUAL DE 10% (DEZ 
POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  
1. É plenamente possível a interposição de recurso pelo advogado patrono da parte quando versar sobre 
discussão de direito autônomo seu, in casu, a majoração dos honorários sucumbenciais. 
2. De acordo com o art. 85, §2º. do CPC, nas hipóteses em que não houver condenação em valor, proveito 
econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo, os honorários ao advogado devem ser fixados no 
percentual de no mínimo dez e no máximo vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, situação que 
se amolda ao presente caso. 
3. Recurso conhecido e provido. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e 
dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Jefferson Fernandes (julgador) e 
Mozarildo Cavalcanti (Julgador). 
Boa Vista - RR, 05 de maio de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000548-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CLÁUDIO BELMINO R. EVANGELISTA – OAB/RR Nº 314-B  
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADA: DRA. ÉRIKA SEFFAIR  RIKER – OAB/AM Nº 7735 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
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DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA 
PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE 
TRANSFERÊNCIA DE VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA A CONTA JUDICIAL DE 
PRECATÓRIOS DO ESTADO DE RORAIMA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N.º 243/16, NO ART. 101, § 2º, I E II DO ADCT E ARTS. 2º E 3º, CAPUT, E NA LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL N.º 151/15. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO DE 
DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. 
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.  
1. A alegação da parte Agravante de que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela 
de evidência, com esteio no art. 311, não comporta conhecimento, na medida em que tal argumento sequer 
foi suscitado em primeiro grau. 
2. Não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado quanto à transferência dos valores 
requerida com espeque na LC n.º 243/16, uma vez que a precitada Lei teve sua constitucionalidade 
contestada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5616, na qual são debatidos diversos 
argumentos, a exemplo da invasão de competência da união para legislar sobre direito civil e processual 
civil, empréstimo compulsório e possível confisco, violação ao direito de propriedade e ao devido processo 
legal, violação ao princípio da divisão funcional do poder etc., não se mostrando razoável o deferimento da 
transferência de milhões de reais sem uma análise profunda da matéria, inclusive quanto à 
constitucionalidade de tal lei, a qual deve se realizada pelo magistrado a quo em um juízo de cognição 
exauriente, por ser ele o destinatário das provas.  
3. O pedido de transferência dos valores previstos no art. 101, § 2º, I e II, do ADCT, bem como dos valores 
previstos nos arts. 2º e 3º, caput, da LC n.º 151/15, para a conta de precatórios do Governo do Estado de 
Roraima, também não teve sua probabilidade demonstrada, uma vez que tal pedido não guarda 
consonância com o disposto no art. art. 3º, caput, da Lei Complementar Federal n.º 151/2015, o qual prevê 
que a transferência deverá ser efetuada para a conta única do Tesouro do Estado, do DF ou do Município, 
e não para a conta de precatórios. 
4. Não restou comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que os 
argumentos expendidos pela parte Agravante para a caracterização de tal requisito são circunstâncias 
genéricas que não demonstram de forma efetiva qualquer situação de risco concreto à parte Agravante. 
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida.  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma Cível, do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer parcialmente do presente recurso, 
negando provimento à parte conhecida, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Tânia Vasconcelos (Presidente), 
Jefferson Fernandes (Relator) e Mozarildo Cavalcanti (Julgador).  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos onze dias do mês de maio do 
ano de dois mil e dezessete. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000895-7 - PACARAIMA/RR 
IMPETRANTE: JOSÉ FÁBIO MARTINS DA SILVA – OAB/RR Nº 118 
PACIENTE: RONNE VON GUIMARÃES BRANDÃO E OUTROS 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PACARAIMA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
EMENTA 
 
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – 
ARTIGO 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA – SENTENÇA 
PENDENTE DE ANÁLISE DOS EMBARGOS – AUTOS REMETIDOS AO TJ/RR EQUIVOCADAMENTE - 
AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DAS GUIAS PROVISÓRIAS - EXCESSO PRAZAL CONFIGURADOR DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO RELAXADA NOS TERMOS DO ART. 5º, LXV DA CF - POR 
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MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, I, II, 
IV e V DO CPP – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O MP GRADUADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Habeas Corpus nº. 0000 17 000764-5, acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, e em consonância com o douto Parecer Ministerial, em 
conhecer este pedido de habeas corpus, e conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, que fica 
fazendo parte deste Julgado, vencido o relator apenas contra fixação de medidas cautelares Participaram 
do julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente da Câmara Criminal), Ricardo Oliveira (Julgador) e o (a) 
representante da douta Procuradoria de Justiça. Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.821049-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. JEFFERSON RIBEIRO MACHADO MACIEL – OAB/RR Nº 356-B 
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: DR. JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR – OAB/RN Nº 392-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA 
DE CONTRATAÇÃO - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO 
E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos (julgadora) e 
Cristóvão Suter (julgador). 
Boa Vista - RR, 12 de maio de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.04.076239-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA – OAB/RR Nº 215-P  
APELADA: ALCIDES CUSTODIO – ME 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TRANSCURSO DE MAIS 
DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A PRIMEIRA CAUSA INTERRUPTIVA NO CURSO DA AÇÃO E A 
SENTENÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, § 4.º, DA LEF RECONHECIDA PELO PLENO 
DESTA CORTE - CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 174, I, 
DO CTN (REDAÇÃO ANTERIOR À LC 118/05) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  
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1. O transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados da constituição do crédito tributário, 
é causa de extinção do crédito tributário, em face da ocorrência da prescrição, a teor do disposto no art. 
174 c/c art. 156, inc. V, ambos do CTN. 
2. A alegada ofensa ao artigo 40, § 4.º, da LEF não é causa suficiente a dar azo à alteração da Sentença 
ora impugnada, sobretudo, quando esta Corte de Justiça já reconheceu sua inconstitucionalidade e 
mantém firme a jurisprudência nesse sentido. 
3. De acordo com o art. 174 do CTN (redação anterior à LC 118/05), a prescrição se interrompe com a 
citação do executado, período em que se recomeça o cômputo quinquenal, mas, desta vez, para o 
reconhecimento da prescrição intercorrente, que ocorre no curso do feito executivo. 
4. Na vertente situação, da citação do executado à prolação da Sentença, transcorreram quase 10 (dez) 
anos sem que tenha havido outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, nem qualquer ato 
relevante que importasse em modificação do processo. 
4. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os componentes da Primeira Turma da Colenda 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos 
(Julgadora) e Cristóvão Suter (Julgador). 
Boa Vista - RR, 12 de maio de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.802929-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA 
ADVOGADA: DRA. DÉBORA TEIXEIRA DE AZEVEDO – OAB/MG Nº 127522 
APELADA: HELAINE ALVES DA SILVA 
ADVOGADO: DR. MARCOS VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 807-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - 
MATRÍCULA NA SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZÔNIA - PEDIDO DE CANCELAMENTO 
POSTERIOR, DIANTE DA APROVAÇÃO EM MESMO CURSO NA UFRR - PRELIMINAR - PEDIDO DE 
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - INDEFERIDO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS 
REQUISITOS DO ART. 1.012, §4º., DO CPC. 
MÉRITO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DEMONSTRADA - AUSÊNCIA 
DA COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA 
AUTORA - INCLUSÃO INDEVIDA DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 
RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MORAL PRESUMIDO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E 
PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos (Julgadora) e 
Cristóvão Suter (Julgador). 
Boa Vista - RR, 05 de maio de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
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HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001086-2 - CARACARAÍ/RR 
IMPETRANTE: JARDEL SOUZA SILVA – OAB/RR Nº 1041-N 
PACIENTE: ANTONIO NILSON FERREIRA DOS SANTOS 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CARACARAÍ 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
E M E N T A  
 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO CAUSADO PELA DEFESA. SÚMULA 64 DO 
COLENDO STJ. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO 
ARTIGO 312 DO CPP. SOBRETUDO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E 
DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. 
1. A Gravidade de tal fato é inequívoca, revelando a periculosidade do ora requerente, razão pela qual se 
denota a presença dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, como garantia da 
ordem pública, para o fim de prevenir novas investidas criminosas. 
2. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado 
caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do 
processo. 
3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for 
injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese, pois o excesso foi causado pela defesa, nos 
termos da Súmula 64 do Colendo STJ. 
4. Ordem denegada. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 0000.17.001086-2, acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Câmara Criminal do egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade e em consonância com o parecer do Ministério Público, em 
denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste Julgado. 
Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente), Des. Ricardo Oliveira (julgador), Des. 
Jésus Nascimento (julgador) e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos dezesseis dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezessete. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
- Des. Relator - 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001083-9 – SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
IMPETRANTE: ADRIEL MENDES GALVÃO – OAB/RR Nº 1442 
PACIENTE: WILLIAMS MARTINS DE OLIVEIRA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 
121, § 2.º, III E IV, E § 4.º, PARTE FINAL, DO CP) - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - 
INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - PLURALIDADE DE RÉUS, COM DEFENSORES 
DISTINTOS, E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA 
DO JUÍZO QUE CARACTERIZE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO PACIENTE - ALEGAÇÕES DE FALTA 
DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A 
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPROCEDÊNCIA - PERSISTÊNCIA DE UM DOS 
MOTIVOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS DO ACUSADO - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 
DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - OFENSA 
NÃO CONFIGURADA - ORDEM DENEGADA. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Criminal do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade, em consonância com o parecer ministerial, em denegar 
a ordem, nos termos do voto do Relator. 
Presenças: Des. Leonardo Cupello (Presidente), Des. Ricardo Oliveira (Relator), Des. Jésus Nascimento 
(Julgador) e o representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 16 de maio de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0047.13.000186-1 - RORAINÓPOLIS/RR 
APELANTE: RONALDO OLIVEIRA DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANNA ELIZE FENOLL AMARAL 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 - PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O 
ARGUMENTO DE QUE A ARMA ESTAVA DESMUNICIADA - IMPROCEDÊNCIA -  DELITO DE PERIGO 
ABSTRATO - DOSIMETRIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO 
LEGAL - INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ - PRECEDENTES DO STF - 
RECURSO DESPROVIDO. 
  
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Criminal do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade, em consonância com o parecer ministerial, em negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. 
Presenças: Des. Leonardo Cupello (Presidente e Revisor), Des. Ricardo Oliveira (Relator), Des. Jésus 
Nascimento (Julgador) e o representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 16 de maio de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000973-2 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: FÁBIO LUIZ DE ARAÚJO SILVA – OAB/RR Nº 821 
PACIENTE: JORGE LUIZ ATHAN DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA VULNERÁVEIS 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
EMENTA 
 
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA GUIA 
PROVISÓRIA – PRISÃO CAUTELAR POR MAIS DE TRÊS ANOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CONFIGURADO - LIMINAR DEFERIDA – PACIENTE SOLTO – PARECER MINISTERIAL PELA PERDA 
DO OBJETO – WRIT CONCEDIDO E LIMINAR CONFIRMADA EM DISSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO 
PÚBLICO GRADUADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Habeas Corpus nº. 0000 17 000764-5, acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, e em dissonância com o douto Parecer Ministerial, que 
opinou pela perda do objeto deste writ, em conhecer deste pedido, e conceder a ordem, confirmando a 
liminar, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte deste Julgado. Participaram do julgamento o 
Des. Leonardo Cupello (Presidente da Câmara Criminal), Ricardo Oliveira (Julgador) e o (a) representante 
da douta Procuradoria de Justiça. Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. 
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JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000899-9 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: ODILON VIEIRA NETO – OAB/PA Nº 13878 
PACIENTE: FELIX PEREIRA DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
EMENTA 
 
HABEAS CORPUS – DENÚNCIA NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, I e IV DO CP - PRISÃO PREVENTIVA 
DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL E 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL – LEGALIDADE - RÉU FORAGIDO DO DOMICILIO DA CULPA E PRESO EM 
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO RÉU EM 
AUDIÊNCIA -  PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA FÍSICA DO RÉU  – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO 
PARA DEFESA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS COM A PRESENÇA DE 
ADVOGADO PARTICULAR –  DATA PARA INTERROGATÓRIO JÁ DESIGNADA – ATO JUDICIAL A SER 
REALIZADO POR VÍDEO CONFERÊNCIA - HABEAS CORPUS CONHECIDO - ORDEM DENEGADA, EM 
CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, acordam os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores integrantes da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima, à unanimidade, e em consonância com o parecer ministerial, em conhecer o habeas 
corpus e negar a presente ordem, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente da Câmara Criminal) Ricardo Oliveira 
(Julgador) e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos dezesseis dias do mês de 
maio do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jésus Nascimento 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000597-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: MAIRTON REIS PASCOAL 
ADVOGADO: DR. JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS – OAB/RR Nº 1105-N 
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA 
JURÍDICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS 
QUE EVIDENCIEM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA 
DOS ARTIGOS 98 E 99, §§2º. A 4º. DO CPC - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo e dar-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos (Julgadora) e 
Cristóvão Suter (Julgador). 
Boa Vista - RR, 12 de maio de 2017. 
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DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001225-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
ADVOGADA: DRA. CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960 
AGRAVADA: MARIA DAS DORES RIBEIRO GALVÃO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, apresentado por Banco Bradesco 
Financiamentos S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Cível, que deferiu liminar 
de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, condicionando a consolidação da propriedade 
ao transcurso do prazo de purgação da mora pelo devedor. 
Aduz o agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão impugnada, porquanto além de 
supostamente olvidar de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, a consolidação da propriedade 
independeria de autorização judicial. 
Assevera estar presente o fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação, pugnando pelo 
deferimento da liminar, a fim de suspender a decisão lançada no juízo de origem. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica a concessão da tutela de urgência. 
Não logrou demonstrar o agravante, ao menos nesta oportunidade, a presença dos requisitos necessários 
ao provimento liminar, em especial a suposta inobservância a tese firmada em julgamento de recurso 
repetitivo, tornando impossível o deferimento da medida inaudita altera pars: 
"AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (...) 
3. LIMINAR  CONCEDIDA.  PRAZO DE 5 DIAS PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 
REALIZADO TÃO SOMENTE O PAGAMENTO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO  DA  
PROPRIEDADE  EM FAVOR DO CREDOR. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3.  A  
jurisprudência  desta Corte, firmada no REsp n. 1.418.593/MS, julgado  sob  o  rito do art. 543-C do 
CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC/2015), dispõe que, "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 
10.931/2004,  compete  ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução   da  liminar  na  ação  de  
busca  e  apreensão,  pagar  a integralidade   da   dívida   -   entendida  esta  como  os  valores 
apresentados  e  comprovados  pelo  credor na inicial -, sob pena de consolidação  da  propriedade  do  
bem  móvel  objeto  de  alienação fiduciária". 4. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp 
854.832/SP, Terceira Turma, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - p.:  09/02/2017)  
III - Posto isto, indefiro a medida liminar. 
Comunique-se ao reitor singular os termos desta decisão, dispensadas as informações. 
Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, do CPC). 
Boa Vista, 16 de maio de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000651-4 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: RENILZA IZAIAS REIS 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
EMBARGADO: AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Trata-se de embargos declaratórios, apresentados por Reniza Izaias Reis, contra decisão monocrática 
que negou provimento ao recurso. 
Aduz a embargante, em síntese, a necessidade de revisão do decisum, porquanto em razão de suposta 
omissão quanto à análise de cálculos lançados pela contadoria, não teria aplicado o melhor direito. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Razões não acompanham a embargante. 
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A análise da decisão embargada revela que foram analisadas as questões centrais alçadas a debate, 
observando-se os elementos constantes no caderno processual. 
Logo, restando devidamente motivado o julgado, ausentes quaisquer vícios e dirigindo-se a pretensão da 
embargante não à sua integração, mas verdadeiramente à reforma do decisum, não se cogita dos 
declaratórios, sequer para fins de prequestionamento: 
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (...). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO - PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO." (TJRR, EDecAgInst n.º 0000.01.600137-6, Câmara Cível, 
Relator: Des. Cristóvão Suter - p.: 29/03/2017) 
"(...) EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE 
INFRINGENTE. (...) 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, 
o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra 
adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Restou claro no acórdão 
embargado que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação baseada 
exclusivamente em normas infraconstitucionais. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados, com 
determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos." (STF, ARE 915904 AgR-ED, Primeira 
Turma, Relator:  Min. Roberto Barroso - p.: 10/02/2017)  
III - Posto isto, rejeito os declaratórios. 
Boa Vista, 16 de maio de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001226-4 – BONFIM/RR 
IMPETRANTE: ANGRIA KARTIÊ FEITOSA SILVA – OAB/RR Nº 1269-N 
PACIENTE: JOÃO INÁCIO 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BONFIM 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Inácio, preso desde o dia 
25/11/2016, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 217-A, c.c art. 226, inciso II, ambos do Código 
Penal e art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/90. 
Em síntese, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo 
para a formação da culpa. 
Ao final, requer a concessão da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, e, no mérito, a 
concessão definitiva da ordem. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. 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 júris e reversibilidade 
da decisão. 
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
Requisitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 
05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
Abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 15 de maio de 2017. 
 
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000.17.000706-6 - BOA VISTA/RR 
RECORRENTE: ANDRÉ LUIS BIZERRA DE CARVALHO 
ADVOGADO: DR. JOSÉ VANDERI MAIA – OAB/RR Nº 716-N 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
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RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Ciente da petição de fls. 12 subscrita pela Procuradora Janaína Carneiro Costa, apontando erro material no 
acórdão de fls. 09, proferido neste RESE na sessão do dia 02/05/2017, requerendo a retificação e após, 
nova vista. 
É o breve relato. Decido. 
O erro material apontado não ocorreu, uma vez que houve entendimento diverso entre procuradores, tendo 
o membro do parquet graduado presente na sessão, emitido parecer oral, retificando o escrito, passando a 
concordar com este relator, como pode ser verificado no referido acórdão. 
Nestes termos, nego o pedido de correção. 
Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. 
No retorno deste RESE, cumpra-se as determinações do acórdão. 
Boa Vista (RR), em 16 de maio de 2017. 
 
Jésus Nascimento 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000438-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: R. F. G. 
ADVOGADOS: DR. JEFFERSON TADEU DA SILVA FORTE JÚNIOR E OUTROS – OAB/RR Nº 604 
AGRAVADA: A. O. DA S. 
ADVOGADA: DRA. SARA PATRÍCIA RIBEIRO FRANCO – OAB/RR Nº 1008 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de 
Família, nos autos n. 0717038-34.2013.8.23.0010, que determinou, às partes, especificassem quais foram 
as melhorias realizadas no imóvel no período de convivência, indicando o valor efetivamente gasto na 
construção, bem como que apresentem a ficha financeira do bem, no qual conste o valor da entrada e o 
total pago desde a aquisição do imóvel até o final de 2012, conforme sentença. 
Inconformada, a parte agravante aduz que restou decidido que as partes deveriam produzir partilha dos 
bens adquiridos na constância da união estável ocorrida entre os anos de 1993 e 2012. 
Informa que, após o trânsito em julgado da sentença, acostou aos autos laudo de avaliação do imóvel, bem 
como pedido de liquidação e sentença, EP 176 e que a parte agravada, mesmo intimada, quedou-se inerte. 
Suscita preclusão nos termos do art. 223, do Código de Processo Civil, que prevê a preclusão ao direito de 
praticar ato processual, pois não houve comprovação de justa causa para a agravada não haver se 
manifestado. 
Registra que a agravada não interpôs recurso em face da sentença, bem como deixou de se manifestar 
acerca do laudo de avaliação e pedido de liquidação de sentença, mesmo devidamente intimada. 
Compreende não ser possível novo prazo para produção de provas em liquidação de sentença, devendo 
considerar tão somente as que foram produzidas no prazo legal, ou seja, o laudo acostado aos autos pelo 
agravante. 
Requer seja recebido, conhecido e ao final provido o presente agravo, reformando-se a decisão impugnada, 
para que seja deferida a liquidação da sentença nos termos apresentados pelo agravante. 
Às fls. 136/140, a agravada apresentou suas contrarrazões confessando que deixou de cumprir a citada 
decisão, apesar de intimada, todavia, aduz que os cálculos apresentados pelo agravante não 
correspondem à sentença, havendo erro na planilha. 
Sustenta que a parte tenta induzir o juízo a erro estando descabidas as argumentações do recorrente. 
Alega que a decisão agravada requer somente a retificação dos cálculos, pois são erros matérias 
verificáveis de plano. 
Sustenta que o presente instrumento não passa de inconformismo caracterizando litigância de má-fé. 
Aduz ser possível a correção do erro de cálculo sem ofensa à coisa julgada, cujo limite é ajustado aos 
termos do título executivo. 
Requer a manutenção da decisão agravada, com o total indeferimento ao agravo.  
É o relatório. Decido.  
O recurso não comporta conhecimento.  

SICOJURR - 00056937

zS
m

m
Z

O
S

7F
T

6a
tR

1z
K

Y
X

Q
U

Jo
qX

fU
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 19 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5979 024/142



Isso porque, o ato judicial em face do qual se insurge o recorrente (fl. 84) não possui conteúdo decisório, 
tratando-se, em verdade, de despacho de mero expediente.  
Ressalta-se, igualmente, que a norma inserta no parágrafo único do art. 1.015 do NCPC prevê o cabimento 
de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença 
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, hipótese à qual 
não se subsume o caso em exame, no qual, ademais, não se verifica prejuízo ao ora agravante. 
Acerca do tema, colaciona-se a jurisprudência: 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE 
MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. 
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRR - AgReg 0000.15.001687-1, Rel. Des. ELAINE 
BIANCHI, Câmara Única, julg.: 15/09/2015, DJe 14/10/2015, p. 11. 
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - 
SIMPLES DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR - INEXISTÊNCIA DE 
CONTEÚDO DECISÓRIO - MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO INSUSCEPTÍVEL DE SER ATACADA POR ESTE 
RECURSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Portanto, sendo o despacho de mero 
expediente não há que se cogitar, por ora, de qualquer recurso, à luz do artigo 504 do Código de Processo 
Civil. - Agravo conhecido e desprovido.(TJ-AM - AI: 40017462220158040000 AM 4001746-
22.2015.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 27/07/2015, Terceira Câmara 
Cível, Data de Publicação: 27/07/2015) 
Dessarte, não há falar-se em prejuízo ao agravante tampouco em preclusão à agravada, considerando que 
a petição contendo pedido de liquidação de sentença, apenas inaugura a referida fase. 
Na espécie, o Juízo verifica necessidade de liquidação por arbitramento, e se, constatado que o pedido 
inaugural da liquidação é diverso à sentença, pode e deve determinar medidas para que se chegue ao 
comando da decisão de conhecimento, com a apresentação de novos cálculos, juntada de documentos, 
remessa ao contador judicial, nomeação de perito etc., sem que tais determinações impliquem, 
necessariamente, em prejuízo às partes; ao contrário, pois tais medidas, desde que dentro das normas 
processuais e dos termos da sentença, visam aproximar ao máximo o objeto da liquidação à decisão final 
terminativa.  
Em arremate, ressalto que ao final da liquidação o Juiz proferirá decisão, definindo o objeto da liquidação, 
para, então, proceder-se o cumprimento da sentença propriamente dito. 
Ante o exposto, com amparo no art. 90, IV, do RITJRR c/c o art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso, 
posto que inadmissível. 
P.R.I. 
Boa Vista, 15 de maio de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001224-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA E OUTROS 
ADVOGADA: DRA. NATASHA CAUPER RUIZ – OAB/RR Nº 1013 
AGRAVADO: THOMAS KENZO KOJIMA 
ADVOGADA: DRA. IARA LILIAN DE SOUSA BARROS MORAES – OAB/RR Nº 1141 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos do Mandado de Segurança nº 0808323-
22.2017.823.0010, que deferiu pedido liminar, determinando a efetivação da matrícula do Agravado no 
curso de Ciências da Computação oferecido pela parte Agravante, em razão de remoção ex officio de seu 
genitor. 
Em suas razões recursais, a parte Agravante aduziu, em síntese, que a decisão agravada não merece 
prevalecer, por ferir o princípio da supremacia do interesse público. 
Segue relatando que o Agravado, matriculado na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de 
Engenharia de Controle e Automação, pretende a transferência ex officio para o quadro discente da UERR, 
sem qualquer respaldo na legislação pátria. 
Sustentou, ainda, que a intenção do Agravado foge do pressuposto que reveste a transferência ex officio, 
eis que seu pai não exercia a profissão na cidade em que o mesmo desenvolvia suas atividades 
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acadêmicas (Florianópolis/SC), de modo que a remoção compulsória entre regiões totalmente alheias não 
é capaz de demonstrar qualquer tipo de obstáculo à continuidade de seus estudos. 
Assevera que o curso de origem não integra o rol daqueles ofertados pela instituição de ensino Agravante, 
razão pela qual, ao deferir a medida liminar, o Juízo de origem teria adentrado no mérito administrativo 
quanto ao exame da afinidade entre as grades curriculares colacionadas pelo Agravado, que não se 
encontram documentadas nos autos do mandado de segurança. 
Sustenta a parte Agravante que a prevalência da r. decisão coloca em risco a própria eficácia da autonomia 
e da organização da Instituição de Ensino, além de autorizar situação não contemplada pela Constituição 
Federal, pela Lei nº 9.536/97, bem como, pela Resolução/UERR nº 004/2008, em total desrespeito aos 
princípios da Legalidade e da Supremacia do Interesse Público. 
Conclui que o Agravado não possui direito subjetivo à transferência pretendida, visto que a remoção de seu 
genitor não acarretou mudança do domicílio onde situada a instituição de ensino de origem. 
Alega, por fim, a existência do perigo da demora inverso, ante o fundado temor de irreversibilidade do 
provimento antecipado, visto que o deferimento da medida liminar importa na efetivação da transferência 
em desacordo com as normas legais e constitucionais, violando a autonomia da instituição. 
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão 
agravada.  
É o sucinto relato. DECIDO.  
Recebo o presente Agravo e defiro o seu processamento, eis que tempestivo e presentes os demais 
requisitos de admissibilidade. 
Pois bem. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e 
distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o Relator, no prazo de 
05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 
Com efeito, a teor do disposto no artigo 995, parágrafo único, do NCPC, a eficácia da decisão recorrida 
poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano 
grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, os 
tradicionais requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora.  
No caso presente, vislumbro a fumaça do bom direito, uma vez que, em tese, a teor do que dispõe o artigo 
1º, da Lei nº 9.536/97, a transferência ex officio pressupõe seja demonstrada mudança de domicílio que 
comprometa a continuidade dos estudos de dependente do servidor público removido. 
Todavia, em sede de cognição sumária, verifico que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar as 
razões pelas quais estaria presente a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação que 
não seja possível aguardar o julgamento de mérito do presente recurso. 
Com efeito, não vislumbro o alegado perigo de irreversibilidade da medida deferida em primeira instância, 
visto que se, ao final, o Agravante obtiver provimento de mérito favorável é perfeitamente possível o 
cancelamento da matrícula efetivada. 
Ademais, importa ressaltar que, conforme narra a petição inicial do mandado de segurança, em um 
primeiro momento, o Impetrante teve sua matrícula autorizada pela própria coordenadoria/chefia de registro 
acadêmico da UERR, razão pela qual passou a participar das aulas a partir de fevereiro do corrente ano, 
mas logo no mês subsequente fora notificado do indeferimento administrativo da transferência solicitada. 
Desta feita, uma vez ausente requisito legal para concessão do pedido liminar, resta indeferir o pleito de 
atribuição do efeito suspensivo formulado no presente agravo.  
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo, sem prejuízo de mais 
detida análise quando do julgamento de mérito do recurso. 
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. 
Após, ouça-se a douto representante da Procuradoria de Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 15 de maio de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.801576-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CLODOALDO BAHIA 
ADVOGADO: DR. JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS – OAB/RR Nº 1105 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
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DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Clodoaldo Bahia em face de sentença proferida pelo Juízo da 2.ª 
Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da inexistência de nexo de causalidade 
entre a lesão e o acidente descrito na inicial. 
Irresignada, a parte recorrente afirma que há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões sofridas, fato 
este que pode ser aferido pelos documentos anexados. 
Aduz, ainda, que o laudo pericial contraria todas as demais provas dos autos,  razão pela qual pugna pelo 
provimento do apelo para reformar a sentença a quo e acolher a pretensão autoral.  
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
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 da recorrente, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão da recorrente não 
decorreu do mencionado acidente com veículo automotor de via terrestre. 
Por outro lado, embora a recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que o Boletim de Ocorrência e o Prontuário Médico anexos aos 
autos não são capazes de desqualificar o resultado. 
Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
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Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000796-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOHN HENNEDY DE OLIVEIRA TAVARES 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619 
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 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por John Hennedy de Oliveira Tavares  em face da sentença proferida 
pelo Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de inexistência de 
sequelas decorrentes do acidente de trânsito em questão. 
Irresignada, a parte recorrente afirma que há provas da tida lesão permanente, tais como a ficha de 
atendimento hospitalar, a ficha de atendimento do SAMU, o Boletim de Ocorrência e o laudo médico 
anexos aos autos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença monocrática, 
determinando-se o retorno dos autos para designação de nova perícia médica. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Em que pesem os argumentos do recorrente, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, o laudo pericial, emitido por médica credenciada com conhecimento técnico para tal e 
elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão decorrente do acidente não deixara sequelas ao 
recorrente, fato que levou o magistrado a julgar o pedido improcedente. 
Cumpre ressaltar que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, 
do CPC, que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, o recorrente foi intimado da nomeação da perita judicial no EP n° 57 e manteve-se 
silente. Ademais, apesar de devidamente intimado do resultado do laudo (EP nº 67), também permaneceu 
inerte.  
Dessa forma, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada, diante da ocorrência da 
preclusão temporal,  
Este é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (g.n.) 
(TJRR – Câmara Cível,  ApCi nº 0010.15.827502-3,  Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, j. 15.07.2016, 
unânime, DJe 19.07.2016, p. 18).  
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."  
(TJRR – Câmara Cível, ApCi 0000.16.000674-8, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 09.06.2016, DJe 15.06.2016, p. 
12).  
Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
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PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.821043-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ADMAEL MOTA DOS SANTOS 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619 
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 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Admael Mota dos Santos em face de sentença proferida pelo Juízo 
da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de inexistência de sequelas 
decorrentes do acidente de trânsito em questão. 
Irresignada, a parte 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 recurso para anular 
a sentença e determinar a realização de nova perícia por outro médico. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Em que pesem os argumentos do recorrente, 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 
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do acidente, salientando que as lesões decorrentes do acidente não deixaram qualquer sequela ao 
recorrente, 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. Se houve cura sem 
sequelas, incabível a indenização. 
Neste sentido é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria: 
"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ OU 
INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 
cobertura securitária pelo DPVAT. 
Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez 
permanente a que se refere o artigo 3º, alínea "b", da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, 
ao responder o quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 
incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, 
sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. 
Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua 
incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74." (TJMT – 2ª 
Câmara Cível – ApCi nº 20812/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2017, unânime, 
negaram provimento, DJe 04.04.2017) 
"CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LAUDO PERICIAL 
QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. EM QUALQUER GRAU. EM DECORRÊNCIA DE 
ACIDENTE DE TRÃNSITO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NÃO 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJPR 
– 10ª Câmara Cível, ApCi nº 15435353, Rel. Des. Lilian Romero, j. 02.02.2017, negaram provimento, 
unânime, DJe 03.03.2017) 
Por outro lado, embora o recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Cumpre, ainda, destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
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2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001106-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: FÁBIO SILVA DE SOUZA 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-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 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Fábio Silva de Souza em face de sentença proferida pelo Juízo da 
2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da inexistência de nexo de 
causalidade entre as lesões e o acidente descrito na inicial. 
Irresignada, a parte recorrente afirma que há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões sofridas, fato 
este que pode ser aferido pelos documentos anexados. 
Aduz, ainda, que o laudo pericial contraria todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo 
provimento do apelo para julgar totalmente procedente a pretensão autoral. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
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 da recorrente, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão do recorrente não 
decorreu exclusivamente de acidente com veículo automotor de via terrestre. 
Cumpre ressaltar que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, 
do CPC, que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 50 e manteve-se 
silente.  
Dessa forma, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada, diante da ocorrência da 
preclusão temporal,  
Este é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA 
NOMEADA PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO 
TEMPORAL – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA 
ESPECÍFICA - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE 
DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, 
INCISO I, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO." (TJRR – 
AC 0000.17.000715-7, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 04/05/2017, 
DJe 08/05/2017, p. 13)  
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA 
SOMENTE EM SEDE RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA (ART. 148, §1º, DO CPC) - AUSÊNCIA DE 
PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.(TJRR – AC 0010.16.800378-7, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Cível, julg.: 
28/04/2017, DJe 05/05/2017, p. 30)  
Por outro lado, embora o recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.807716-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ELZO ANFRISIO RODRIGUES 
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 
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DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Elzo Anfrísio Rodrigues em face de sentença proferida pelo Juízo da 
3.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de inexistência de sequelas 
decorrentes do acidente de trânsito em questão. 
Irresignada, a parte 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 recurso para anular 
a sentença e determinar a realização de nova perícia por outro médico. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Em que pesem os argumentos do recorrente, 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, salientando que as lesões decorrentes do acidente não deixaram qualquer sequela ao 
recorrente, 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. Se houve cura sem 
sequelas, incabível a indenização. 
Neste sentido é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria: 
"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ OU 
INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 
cobertura securitária pelo DPVAT. 
Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez 
permanente a que se refere o artigo 3º, alínea "b", da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, 
ao responder o quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 
incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, 
sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. 
Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua 
incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74." (TJMT – 2ª 
Câmara Cível – ApCi nº 20812/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2017, unânime, 
negaram provimento, DJe 04.04.2017) 
"CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LAUDO PERICIAL 
QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. EM QUALQUER GRAU. EM DECORRÊNCIA DE 
ACIDENTE DE TRÃNSITO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NÃO 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJPR 
– 10ª Câmara Cível, ApCi nº 15435353, Rel. Des. Lilian Romero, j. 02.02.2017, negaram provimento, 
unânime, DJe 03.03.2017) 
Por outro lado, embora o recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Cumpre, ainda, destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
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2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001172-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: THIAGO OLIVEIRA CIQUEIRA 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Thiago Oliveira Ciqueira em face de sentença proferida pelo Juízo 
da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de inexistência de sequelas 
decorrentes do acidente de trânsito em questão. 
Irresignada, a parte 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 recurso para anular 
a sentença e determinar a realização de nova perícia por outro médico. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Em que pesem os argumentos do recorrente, 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, salientando que as lesões decorrentes do acidente não deixaram qualquer sequela ao 
recorrente, 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. 
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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. Se houve cura sem 
sequelas, incabível a indenização. 
Neste sentido é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria: 
"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ OU 
INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 
cobertura securitária pelo DPVAT. 
Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez 
permanente a que se refere o artigo 3º, alínea "b", da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, 
ao responder o quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 
incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, 
sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. 
Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua 
incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74." (TJMT – 2ª 
Câmara Cível – ApCi nº 20812/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2017, unânime, 
negaram provimento, DJe 04.04.2017) 
"CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LAUDO PERICIAL 
QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. EM QUALQUER GRAU. EM DECORRÊNCIA DE 
ACIDENTE DE TRÃNSITO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NÃO 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJPR 
– 10ª Câmara Cível, ApCi nº 15435353, Rel. Des. Lilian Romero, j. 02.02.2017, negaram provimento, 
unânime, DJe 03.03.2017) 
Por outro lado, embora o recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Cumpre, ainda, destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
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o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.802425-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: KATILENE ALEXANDRE DE PINHO 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Katilene Alexandre de Pinho em face de sentença proferida pelo 
Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da inexistência de nexo de 
causalidade entre as lesões e o acidente descrito na inicial. 
Irresignada, a parte recorrente afirma que há nexo de causalidade entre o sinistro e as  lesões sofridas, fato 
este que pode ser aferido pelos documentos anexados. 
Aduz, ainda, que o laudo pericial contraria todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo 
provimento do apelo para anular a sentença monocrática, determinando a realização de nova perícia por 
médico especialista em ortopedia. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
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, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão da recorrente não 
decorreu exclusivamente de acidente com veículo automotor de via terrestre. 
Cumpre ressaltar que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, 
do CPC, que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 22 e manteve-se 
silente. Ademais, apesar de devidamente intimada (EP 31), também não impugnou o laudo. 
Dessa forma, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada, diante da ocorrência da 
preclusão temporal,  
Este é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (g.n.) 
(TJRR – Câmara Cível,  ApCi nº 0010.15.827502-3,  Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, j. 15.07.2016, 
unânime, DJe 19.07.2016, p. 18).  
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."  
(TJRR – Câmara Cível, ApCi 0000.16.000674-8, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 09.06.2016, DJe 15.06.2016, p. 
12).  
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Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000507-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: NATALICIO JOAQUIM FRANCISCO 
ADVOGADOS: DR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ FILHO E OUTRO – OAB/RR Nº 645-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Natalício Joaquim Francisco em face de sentença proferida pelo 
Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da inexistência de nexo de 
causalidade entre as lesões e o acidente descrito na inicial. 
Irresignada, a parte recorrente afirma que há nexo de causalidade entre o sinistro e as  lesões sofridas, fato 
este que pode ser aferido pelos documentos anexados. 
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Aduz, ainda, que o laudo pericial contraria todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo 
provimento do apelo para anular a sentença monocrática, determinando a realização de nova perícia por 
outro médico. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
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, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão da recorrente não 
decorreu exclusivamente de acidente com veículo automotor de via terrestre. 
Cumpre ressaltar que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, 
do CPC, que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 64 e manteve-se 
silente. Ademais, apesar de devidamente intimada (EP 74), também não impugnou o laudo. 
Dessa forma, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada, diante da ocorrência da 
preclusão temporal,  
Este é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (g.n.) 
(TJRR – Câmara Cível,  ApCi nº 0010.15.827502-3,  Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, j. 15.07.2016, 
unânime, DJe 19.07.2016, p. 18).  
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."  
(TJRR – Câmara Cível, ApCi 0000.16.000674-8, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 09.06.2016, DJe 15.06.2016, p. 
12).  
Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
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2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000915-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Paulo Henrique de Oliveira em face de sentença proferida pelo 
Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de inexistência de sequelas 
decorrentes do acidente de trânsito em questão. 
Irresignada, a parte 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 recurso para anular 
a sentença e determinar a realização de nova perícia por outro médico. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Em que pesem os argumentos do recorrente, 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, salientando que as lesões decorrentes do acidente não deixaram qualquer sequela ao 
recorrente, 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. Se houve cura sem 
sequelas, incabível a indenização. 
Neste sentido é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria: 
"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ OU 
INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 
cobertura securitária pelo DPVAT. 
Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez 
permanente a que se refere o artigo 3º, alínea "b", da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, 
ao responder o quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 
incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, 
sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. 
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Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua 
incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74." (TJMT – 2ª 
Câmara Cível – ApCi nº 20812/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2017, unânime, 
negaram provimento, DJe 04.04.2017) 
"CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LAUDO PERICIAL 
QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. EM QUALQUER GRAU. EM DECORRÊNCIA DE 
ACIDENTE DE TRÃNSITO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NÃO 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJPR 
– 10ª Câmara Cível, ApCi nº 15435353, Rel. Des. Lilian Romero, j. 02.02.2017, negaram provimento, 
unânime, DJe 03.03.2017) 
Por outro lado, embora o recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Cumpre, ainda, destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 12 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000872-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JUSCELINO SOUZA 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
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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 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Juscelino souza em face de sentença proferida pelo Juízo da 2.ª 
Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da inexistência de nexo de causalidade 
entre as lesões e o acidente descrito na inicial. 
Irresignada, a parte recorrente afirma que há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões sofridas, fato 
este que pode ser aferido pelos documentos anexados. 
Aduz, ainda, que o laudo pericial contraria todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo 
provimento do apelo para julgar totalmente procedente a pretensão autoral ou anular a sentença 
monocrática e determinar a realização de nova por perícia por médico. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
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 da recorrente, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão do recorrente não 
decorreu exclusivamente de acidente com veículo automotor de via terrestre. 
Cumpre ressaltar que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, 
do CPC, que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 59 e manteve-se 
silente.  
Dessa forma, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada, diante da ocorrência da 
preclusão temporal,  
Este é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA 
NOMEADA PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO 
TEMPORAL – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA 
ESPECÍFICA - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE 
DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, 
INCISO I, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO." (TJRR – 
AC 0000.17.000715-7, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 04/05/2017, 
DJe 08/05/2017, p. 13)  
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA 
SOMENTE EM SEDE RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA (ART. 148, §1º, DO CPC) - AUSÊNCIA DE 
PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.(TJRR – AC 0010.16.800378-7, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Cível, julg.: 
28/04/2017, DJe 05/05/2017, p. 30)  
Por outro lado, embora a recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
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1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001234-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: THIAGO KALLEU SILVA LIMA 
ADVOGADOS: DR. MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO E OUTRO – OAB/RR Nº 748-N 
AGRAVADA: MAPFRE SEGUROS 
ADVOGADO: DR. DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/CE Nº 16477-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, apresentado por Thiago Kalleu Silva 
Lima, contra decisão proferida pela 5.ª Vara Cível, que rejeitou impugnação ao laudo pericial realizado por 
expert designado pelo Juízo. 
Argumenta o agravante que referido decisum não traduziria o melhor direito, sustentando a nulidade do 
laudo pericial que atestou a inexistência de incapacidade permanente, porquanto estaria incompleto e teria 
sido realizado por profissional sem a especialidade técnica necessária e em desrespeito às regras previstas 
na legislação de regência. 
Finaliza por afirmar que a decisão guerreada representaria considerável gravame, pugnando por sua 
reforma, inclusive liminarmente. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica a concessão da tutela de urgência. 
Não logrou demonstrar o agravante, ao menos nesta oportunidade, a presença dos requisitos legais, 
tornando impossível a concessão da medida inaudita altera pars: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE. 
AUSÊNCIA. 1- O provimento liminar é admitido nos casos em que a relevância da fundamentação é 
manifesta além de a urgência tornar o fato inadiável diante da possibilidade de lesão grave e de difícil 
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reparação, não podendo aguardar o julgamento colegiado do recurso. 2- Inexistência de fato novo hábil a 
modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo 
pretendido. 3- Agravo desprovido." (TJDF, 20150020319919AGI, 6ª Turma Cível, Relator: Des. Hector 
Valverde - p.: 08/03/2016) 
III - Posto isto, indefiro a medida liminar. 
Comunique-se ao reitor singular os termos desta decisão, dispensadas as informações. 
Intime-se o agravado para contrarrazões. 
Boa Vista, 17 de maio de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001223-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA E OUTROS 
ADVOGADA: DRA. NATASHA CAUPER RUIZ – OAB/RR Nº 1013 
AGRAVADA: MARA RYAN ARAÚJO DE ALMEIDA 
ADVOGADA: DRA. IARA LILIAN DE SOUSA BARROS MORAES – OAB/RR Nº 1141 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento c/ pedido de efeito suspensivo, interposto por Universidade 
Estadual de Roraima e outros, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara de Fazenda 
Pública, que deferiu liminar, determinando a matrícula da agravada no curso de Direito, no Campus do 
Município de Caracaraí, em razão da transferência ex officio de integrante familiar. 
Aduzem os agravantes que o decisum guerreado não traduziria o melhor direito, porquanto a agravada 
estaria com sua matrícula trancada e que a transferência não importaria em mudança do domicílio frente à 
instituição de origem, pugnando pela revisão do decisum, inclusive liminarmente. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica a concessão da tutela de urgência. 
Nada obstante os argumentos lançados na exordial, deixaram os agravantes, ao menos nesta oportunidade, 
de demonstrar a presença do periculum in mora, tornando impossível a concessão da medida inaudita 
altera pars: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE. 
AUSÊNCIA. Diante das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente porque não se vislumbram presentes o fumus boni 
iuris e o periculum in mora aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. O provimento liminar é 
admitido nos casos em que a relevância da fundamentação é manifesta, além de a urgência tornar o fato 
inadiável, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, não podendo, pois, aguardar o 
julgamento colegiado do recurso. Recurso desprovido." (TJDFT, 20150020242567AGI, Sexta Turma Cível, 
Rel.: Hector Valverde Santanna, p.: 01/12/2015) 
III - Posto isto, indefiro a medida liminar. 
Comunique-se ao reitor singular os termos desta decisão, dispensadas as informações. 
Intime-se a agravada para contrarrazões. 
Decorrido o respectivo prazo, abra-se vista ao ilustre agente Ministerial. 
Boa Vista, 16 de maio de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001213-2 - 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: KATIA JANE ARAÚJO PEREIRA 
ADVOGADO: DR. TIMÓTEO MARTINS NUNES – OAB/RR Nº 503-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
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 de Cobrança, rejeitou o pedido de nulidade da 
sentença por entender que o direito da seguradora havia precluído. 
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Irresignada, a recorrente alega, em síntese, que a sentença é extra petita e que a nulidade, por tratar-se de 
ordem pública, não preclui. 
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento, 
para anular a decisão combatida. 
É o breve relato.  
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 que permita a concessão do efeito 
pretendido. Aliás, a princípio, a decisão atacada encontra-se bem fundamentada e 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, 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001183-7 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO PANAMERICANO S/A 
ADVOGADOS: DR. PIO CARLOS FREIRIA JÚNIOR E OUTRO – OAB/RR Nº 490-A 
AGRAVADA: JUCILENE MOREIRA 
ADVOGADA: DRA. DOLANE PATRÍCIA SANTOS SILVA SANTANA – OAB/RR Nº 493 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
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 Bancário, indeferiu o 
pedido da Agravante acerca da manifestação da penhora on line, ao argumento de intempestividade. 
Irresignada, a recorrente alega, em síntese, que não foi intimada pessoalmente da aludida penhora, razão 
pela qual não merece prosperar a decisão guerreada. 
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento, 
para anular a decisão combatida. 
É o breve relato.  
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 que permita a concessão do efeito 
pretendido. Aliás, a princípio, a decisão atacada encontra-se bem fundamentada e 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, 12 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.14.002263-3 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A  
AGRAVADO: JOÃO LUIZ GOMES DA SILVA 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTROS – OAB/RR Nº 619-N 
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RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT interpôs agravo de instrumento em face 
da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1º Vara Cível de Competência Residual na Ação de Cobrança 
do Seguro DPVAT n° 0722231-80.2013.823.0010, que o pedido de nulidade da intimação efetuado pela ora 
Agravante. 
Inconformada, a Recorrente alega, que: 
a) o Magistrado não observou a legislação vigente, uma vez que não houve intimação da Agravante após a 
sentença; 
b) em vista disso, a Agravante requereu a republicação da sentença, o que foi indeferido pelo Magistrado a 
quo; 
c) "No caso em tela, não ocorreu a intimação necessária, não havendo ciência da decisão, portanto, 
impossibilitando a agravante de recorrer da decisão, tampouco proceder ao pagamento voluntário de r. 
condenação, ocasionando evidente cerceamento de defesa." (fls. 05/06); 
c) a abertura do prazo é medida que se impõe para o correto andamento do processo, devendo ser 
anulados os atos posteriores à prolação da sentença. 
Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a 
decisão combatida, declarando-se a nulidade dos atos que se seguiram após a sentença. 
Juntou documentos de fls.10/127. 
O recurso, inicialmente, foi inadmitido por ausência de regularidade formal, conforme decisão monocrática 
de fls. 132/133 proferida pelo juiz convocado à época Dr. Leonardo Cupello. Posteriormente, em sede de 
embargos de declaração (136/138), o mesmo relator passou a admitir o presente recurso, conforme voto às 
fls. 140/141. 
Após o julgamento dos Embargos de Declaração supracitado (19/12/2014), o feito foi equivocadamente 
arquivado, conforme certidão de fl. 148, sendo os autos promovidos ao Des. Leonardo Cupello em 
29/03/2017 que se declarou suspeito para atuar no feito (fl. 151). 
Assim, em nova redistribuição, coube a mim a relatoria. 
É o breve relato. Decido. 
Os requisitos de admissibilidade do presente recurso já foram devidamente apreciados, sendo tempestivo e 
cabível, conforme se denota do voto proferido em sede de embargos de declaração (fls. 140/141-v) que 
admitiu o presente recurso. 
Quanto ao pedido de efeito suspensivo requerido pela parte Recorrente (inciso I do art. 1.019 do 
CPC/2015), nesta análise primeira e superficial, percebi que não foram demonstrados todos os requisitos 
exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC/2015: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, 
aparência de razão do agravante, e o perigo de risco grave, de difícil ou impossível reparação. 
Analisando os autos não vislumbro, de início, a verossimilhança das alegações que permita a concessão do 
efeito pretendido. No caso em apreço, verifica-se que o agravante não evidenciou, no plano concreto, qual 
é o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a que está sujeito caso não seja conferido o 
efeito suspensivo ao agravo.  
No mesmo compasso, não houve demonstração de que a espera do julgamento do agravo de instrumento 
poderá gerar o perecimento de seu direito. 
Outrossim, não se mostra razoável, ao menos do ponto de vista prático, a suspensão da decisão 
impugnada que foi proferida no mês de outubro de 2014, sendo que, por lógica, nesses quase 03 (três) 
anos, vários atos processuais foram praticados após a mencionada decisão, tornando-a inócua a pretensão 
suspensiva. 
No mesmo compasso, não trouxe o Recorrente, durante o prazo que o feito ficou indevidamente arquivado 
neste Egrégio Tribunal - mais de 2 (dois) anos - qualquer motivo que demonstrasse a o perigo de risco 
grave, de difícil ou impossível reparação. 
Por fim, cumpre destacar que a presente demanda cinge-se a apenas questões de cunho patrimonial - 
direito disponível -, valor devido/indevidos em sede de ação que se busca o recebimento de valores 
referentes ao seguro DPVAT, sendo esta mais uma razão pela qual não se verifica a presença dos 
requisitos autorizadores para a concessão do efeito pretendido. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de mais 
detida análise quando do julgamento de mérito. 
Intime-se o Agravado para que responda ao recurso na forma do inc. II do art. 1019 do CPC/2015, 
facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. 
Após, volte-me. 
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Boa Vista, 15 de maio de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001198-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: RODRIGO CARNEIRO DA SILVA 
ADVOGADO: DR. CAIO ROBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS – OAB/RR Nº 707-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT n.º 
0723745-68.2013.8.23.0010, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da ausência da parte 
autora na perícia médica, bem como pela ausência de qualquer elemento probatório capaz de indicar a 
incapacidade/invalidez da mesma. 
Alega que, não consta nos autos qualquer ato intimatório pessoal para que a parte autora compareça à 
perícia médica, constando apenas intimação virtual e tal ato é passível de nulidade vez que, eivado de vício 
e ofensivo às garantias constitucionais vertentes, v.g., contraditório e devido processo legal. 
Argumenta, ainda, que consta nos autos Laudo Médico atestando a lesão que incapacita a parte autora até 
prova em contrário. 
Por fim, em razão da falta de intimação pessoal, para a parte autora comparecer em juízo, para fins de 
realização de prova pericial, requereu o provimento do presente recurso principalmente por não haver, 
qualquer, previsão legal no que concerne a julgamento com resolução de mérito, em razão de desídia 
processual, pois tal penalidade tem expressa previsão nas hipóteses do art.267, III do CPC e que seja a 
sentença cassada, do contrário, no máximo que se reforme no sentido de extinguir o feito sem a resolução 
do mérito. 
A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença de piso (EP n.º 56).  
Eis o breve relato. DECIDO 
Dispõe o art. 90, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: 
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;  
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem, após análise dos autos e das razões aventadas pelas partes, tenho que o presente recurso não 
merece provimento.  
No caso em apreço, verifico que a sentença objurgada julgou improcedente a pretensão inicial, em razão 
da ausência da parte autora na perícia médica, bem como pela ausência de qualquer elemento probatório 
capaz de indicar a incapacidade/invalidez da mesma. 
Com efeito, a realização de perícia a fim de apurar o grau de lesão do segurado, para o pagamento de 
indenização a título de seguro DPVAT, é ato imprescindível, na medida em que o pagamento deve ser 
realizado de forma proporcional ao grau de invalidez, verificando-se o membro afetado, bem como a 
intensidade da sequela, consoante enuncia o art. 3º da Lei n.º 6.194/74. 
Tal entendimento restou pacificado por meio do verbete sumular n.º 475, do Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, o qual enuncia que "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, 
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." 
Dessarte, para a comprovação do fato constitutivo do direito do Autor, não se afigura suficiente a 
comprovação da invalidez, mas também o grau de intensidade da sequela, por meio de laudo pericial 
idôneo, razão pela qual faz-se necessária a realização de perícia médica, a fim de realizar o 
enquadramento legal da lesão.  
Por conseguinte, a presença do segurado à audiência para realização da perícia médica mostra-se 
essencial ao deslinde da causa. 

SICOJURR - 00056937

zS
m

m
Z

O
S

7F
T

6a
tR

1z
K

Y
X

Q
U

Jo
qX

fU
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 19 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5979 046/142



No caso dos autos, verifico que a parte Autora não trouxe documento hábil a comprovar a invalidez e o 
grau de intensidade da lesão, pois os documentos por ela juntados carecem de informações precisas 
quanto aos precitados elementos.  
Ademais, a parte Autora/Apelante não compareceu à perícia médica designada, oportunidade em que as 
informações necessárias para o deslinde do feito poderiam ter sido produzidas.  
Quanto a este ponto, verifico que o Juízo de piso determinou a realização de perícia médica e no mesmo 
ato determinou a intimação pessoal da parte Autora/Apelante, por meio de aviso de recebimento, para 
comparecimento ao local designado para a realização da perícia, consoante ato ordinatório proferido no EP 
n.º 76. 
Nada obstante, o aviso de recebimento retornou sem cumprimento, constando na certidão do Oficial de 
Justiça que havia "deixado de intimar Rodrigo Carneiro da Silva porque diligenciei ao endereço do 
mandado e não encontrei o intimando, da última vez encontrei a prima do intimando senhora Renata 
pereira que deixei a cópia do mandado para que o mesmo ficasse ciente do documento" , conforme EP n.º 
84. 
Dessa forma, verifico que a parte Autora/Apelante foi devidamente intimada, não havendo que se falar em 
cerceamento de defesa, uma vez que as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que 
não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 
devidamente comunicada ao juízo, presumem-se válidas, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, consoante enuncia o parágrafo único 
do art. 274, do NCPC.  
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO 
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE COMPARECIMENTO NA DATA DESIGNADA 
PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA PARA O 
ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPC. DEVER DA PARTE DE FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO EM JUÍZO. 
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA O NÃO COMPARECIMENTO. PRECLUSÃO DA 
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. ÔNUS DA PROVA. 
NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não tendo o postulante se desincumbido do ônus de 
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, vez que não compareceu em audiência designada para a 
realização de perícia, para constatação do grau de invalidez, presumindo-se válida, ressalte-se, a intimação 
pessoal realizada no endereço indicado na inicial, como prevê o parágrafo único, do artigo 238, do Código 
de Processo Civil, correto o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial". (TJPR - 10ª C.Cível - 
AC - 1217971-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 
Unânime - - J. 31.07.2014). (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1385120-8 - Região Metropolitana de Londrina - 
Foro Central de Londrina - Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime - - J. 20.08.2015).(TJ-PR - 
APL: 13851208 PR 1385120-8 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de 
Julgamento: 20/08/2015, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1656 25/09/2015). (Sem grifos no 
original) 
Por conseguinte, não tendo a parte Autora/Apelante comprovado a invalidez permanente e a intensidade da 
sequela, nem comparecido à perícia médica designada, de forma a realizar o enquadramento da lesão nos 
moldes estatuídos pelo art. 3º da Lei n.º 6.194/74, o não provimento do recurso é medida que se impõe.  
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de piso.  
É como voto. 
Boa Vista (RR), 17 de maio de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.833708-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JAMES RIBEIRO DA SILVA 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
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Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT n.º 
0800586-02.2016.8.23.0010, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da ausência da parte 
autora na perícia médica, bem como pela ausência de qualquer elemento probatório capaz de indicar a 
incapacidade/invalidez da mesma. 
Alega que, não consta nos autos qualquer ato intimatório pessoal para que a parte autora compareça à 
perícia médica, constando apenas intimação virtual e tal ato é passível de nulidade vez que, eivado de vício 
e ofensivo às garantias constitucionais vertentes, v.g., contraditório e devido processo legal. 
Argumenta, ainda, que consta nos autos Laudo Médico atestando a lesão que incapacita a parte autora até 
prova em contrário. 
Por fim, em razão da falta de intimação pessoal, para a parte autora comparecer em juízo, para fins de 
realização de prova pericial, requereu o provimento do presente recurso principalmente por não haver, 
qualquer, previsão legal no que concerne a julgamento com resolução de mérito, em razão de desídia 
processual, pois tal penalidade tem expressa previsão nas hipóteses do art.267, III do CPC e que seja a 
sentença cassada, do contrário, no máximo que se reforme no sentido de extinguir o feito sem a resolução 
do mérito. 
A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença de piso (EP n.º 81).  
Eis o breve relato. DECIDO 
Dispõe o art. 90, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: 
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;  
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem, após análise dos autos e das razões aventadas pelas partes, tenho que o presente recurso não 
merece provimento.  
No caso em apreço, verifico que a sentença objurgada julgou improcedente a pretensão inicial, em razão 
da ausência da parte autora na perícia médica, bem como pela ausência de qualquer elemento probatório 
capaz de indicar a incapacidade/invalidez da mesma. 
Com efeito, a realização de perícia a fim de apurar o grau de lesão do segurado, para o pagamento de 
indenização a título de seguro DPVAT, é ato imprescindível, na medida em que o pagamento deve ser 
realizado de forma proporcional ao grau de invalidez, verificando-se o membro afetado, bem como a 
intensidade da sequela, consoante enuncia o art. 3º da Lei n.º 6.194/74. 
Tal entendimento restou pacificado por meio do verbete sumular n.º 475, do Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, o qual enuncia que "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, 
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." 
Dessarte, para a comprovação do fato constitutivo do direito do Autor, não se afigura suficiente a 
comprovação da invalidez, mas também o grau de intensidade da sequela, por meio de laudo pericial 
idôneo, razão pela qual faz-se necessária a realização de perícia médica, a fim de realizar o 
enquadramento legal da lesão.  
Por conseguinte, a presença do segurado à audiência para realização da perícia médica mostra-se 
essencial ao deslinde da causa. 
No caso dos autos, verifico que a parte Autora não trouxe documento hábil a comprovar a invalidez e o 
grau de intensidade da lesão, pois os documentos por ela juntados carecem de informações precisas 
quanto aos precitados elementos.  
Ademais, a parte Autora/Apelante não compareceu à perícia médica designada, oportunidade em que as 
informações necessárias para o deslinde do feito poderiam ter sido produzidas.  
Quanto a este ponto, verifico que o Juízo de piso determinou a realização de perícia médica e no mesmo 
ato determinou a intimação pessoal da parte Autora/Apelante, por meio de aviso de recebimento, para 
comparecimento ao local designado para a realização da perícia, consoante ato ordinatório proferido no EP 
n.º 50. 
Verifico, ainda, que o aviso de recebimento retornou com cumprimento,  conforme EP n.º 53. 
Dessa forma, verifico que a parte Autora/Apelante foi devidamente intimada, não havendo que se falar em 
cerceamento de defesa, uma vez que as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que 
não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 
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devidamente comunicada ao juízo, presumem-se válidas, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, consoante enuncia o parágrafo único 
do art. 274, do NCPC.  
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO 
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE COMPARECIMENTO NA DATA DESIGNADA 
PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA PARA O 
ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPC. DEVER DA PARTE DE FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO EM JUÍZO. 
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA O NÃO COMPARECIMENTO. PRECLUSÃO DA 
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. ÔNUS DA PROVA. 
NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não tendo o postulante se desincumbido do ônus de 
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, vez que não compareceu em audiência designada para a 
realização de perícia, para constatação do grau de invalidez, presumindo-se válida, ressalte-se, a intimação 
pessoal realizada no endereço indicado na inicial, como prevê o parágrafo único, do artigo 238, do Código 
de Processo Civil, correto o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial". (TJPR - 10ª C.Cível - 
AC - 1217971-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 
Unânime - - J. 31.07.2014). (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1385120-8 - Região Metropolitana de Londrina - 
Foro Central de Londrina - Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime - - J. 20.08.2015).(TJ-PR - 
APL: 13851208 PR 1385120-8 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de 
Julgamento: 20/08/2015, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1656 25/09/2015). (Sem grifos no 
original) 
Por conseguinte, não tendo a parte Autora/Apelante comprovado a invalidez permanente e a intensidade da 
sequela, nem comparecido à perícia médica designada, de forma a realizar o enquadramento da lesão nos 
moldes estatuídos pelo art. 3º da Lei n.º 6.194/74, o não provimento do recurso é medida que se impõe.  
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de piso.  
É como voto. 
Boa Vista (RR), 17 de maio de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000844-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CLAUDIANE DA SILVA RAPOSO 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Claudiane da Silva Raposo em face de sentença proferida pelo 
Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da inexistência de nexo de 
causalidade entre as lesões e o acidente descrito na inicial. 
Irresignada, a recorrente afirma que há nexo de causalidade entre o sinistro e as  lesões sofridas, fato este 
que pode ser aferido pelos documentos anexados. 
Aduz, ainda, que o laudo pericial contraria todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo 
provimento do apelo para anular a sentença monocrática, determinando a realização de nova perícia por 
médico especialista em ortopedia. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
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 da recorrente, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão da recorrente não 
decorreu exclusivamente de acidente com veículo automotor de via terrestre. 
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Cumpre ressaltar que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, 
do CPC, que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 48 e manteve-se 
silente. Ademais, apesar de devidamente intimada (EP 68), também não impugnou o laudo. 
Dessa forma, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada, diante da ocorrência da 
preclusão temporal,  
Este é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (g.n.) 
(TJRR – Câmara Cível,  ApCi nº 0010.15.827502-3,  Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, j. 15.07.2016, 
unânime, DJe 19.07.2016, p. 18).  
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."  
(TJRR – Câmara Cível, ApCi 0000.16.000674-8, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 09.06.2016, DJe 15.06.2016, p. 
12).  
Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
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Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 12 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000214-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: VALDEMIR PEREIRA DE ARAÚJO 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Valdemir Pereira de Araújo em face de sentença proferida pelo 
Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da inexistência de nexo de 
causalidade entre as lesões e o acidente descrito na inicial. 
Irresignada, a parte recorrente afirma que há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões sofridas, fato 
este que pode ser aferido pelos documentos anexados. 
Aduz, ainda, que o laudo pericial contraria todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo 
provimento do apelo para anular a sentença monocrática e determinar a realização de nova por perícia por 
outro médico. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
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, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão do recorrente não 
decorreu exclusivamente de acidente com veículo automotor de via terrestre. 
Cumpre ressaltar que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, 
do CPC, que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 50 e manteve-se 
silente.  
Dessa forma, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada, diante da ocorrência da 
preclusão temporal,  
Este é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA 
NOMEADA PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO 
TEMPORAL – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA 
ESPECÍFICA - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE 
DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, 
INCISO I, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO." (TJRR – 
AC 0000.17.000715-7, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 04/05/2017, 
DJe 08/05/2017, p. 13)  
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA 
SOMENTE EM SEDE RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA (ART. 148, §1º, DO CPC) - AUSÊNCIA DE 
PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.(TJRR – AC 0010.16.800378-7, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Cível, julg.: 
28/04/2017, DJe 05/05/2017, p. 30)  
Por outro lado, embora o recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
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Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.815784-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA VILENA 
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 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Jaqueline de Oliveira Vilena em face de sentença proferida pelo 
Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da inexistência de nexo de 
causalidade entre as lesões e o acidente descrito na inicial. 
Irresignada, a parte recorrente afirma que há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões sofridas, fato 
este que pode ser aferido pelos documentos anexados. 
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Aduz, ainda, que o laudo pericial contraria todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo 
provimento do apelo para anular a sentença monocrática e determinar a realização de nova por perícia por 
outro médico. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
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 da recorrente, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão da recorrente não 
decorreu exclusivamente de acidente com veículo automotor de via terrestre. 
Cumpre ressaltar que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, 
do CPC, que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 11 e manteve-se 
silente.  
Dessa forma, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada, diante da ocorrência da 
preclusão temporal,  
Este é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA 
NOMEADA PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO 
TEMPORAL – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA 
ESPECÍFICA - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE 
DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, 
INCISO I, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO." (TJRR – 
AC 0000.17.000715-7, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 04/05/2017, 
DJe 08/05/2017, p. 13)  
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA 
SOMENTE EM SEDE RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA (ART. 148, §1º, DO CPC) - AUSÊNCIA DE 
PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.(TJRR – AC 0010.16.800378-7, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Cível, julg.: 
28/04/2017, DJe 05/05/2017, p. 30)  
Por outro lado, embora a recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
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"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.816181-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOZIVAN LIRA DOROTEU 
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 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Jozivan Lira Doroteu em face de sentença proferida pelo Juízo da 
2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de inexistência de sequelas 
decorrentes do acidente de trânsito em questão. 
Irresignada, a parte 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 recurso para 
reformar a sentença monocrática, julgando totalmente procedente a pretensão autoral. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Em que pesem os argumentos do recorrente, 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, salientando que as lesões decorrentes do acidente não deixaram qualquer sequela ao 
recorrente, 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. Se houve cura sem 
sequelas, incabível a indenização. 
Neste sentido é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria: 
"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ OU 
INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 
cobertura securitária pelo DPVAT. 
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Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez 
permanente a que se refere o artigo 3º, alínea "b", da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, 
ao responder o quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 
incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, 
sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. 
Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua 
incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74." (TJMT – 2ª 
Câmara Cível – ApCi nº 20812/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2017, unânime, 
negaram provimento, DJe 04.04.2017) 
"CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LAUDO PERICIAL 
QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. EM QUALQUER GRAU. EM DECORRÊNCIA DE 
ACIDENTE DE TRÃNSITO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NÃO 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJPR 
– 10ª Câmara Cível, ApCi nº 15435353, Rel. Des. Lilian Romero, j. 02.02.2017, negaram provimento, 
unânime, DJe 03.03.2017) 
Por outro lado, embora o recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Cumpre, ainda, destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
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Relatora 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001201-7 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: JOSÉ VANDERI MAIA – OAB/RR Nº 716-N 
PACIENTE: EDSON RIBEIRO DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edson Ribeiro da Silva, apontando, 
como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 3.a Vara Criminal da Comarca de Boa Vista/RR. 
Relata, em síntese, que o ora paciente encontra-se preso preventivamente, com fundamento na garantia da 
ordem pública, por ocasião da audiência de custódia ocorrida em 09/02/2017, em razão de ter 
supostamente cometido o delito previsto no art. 157, § 2.o, II, do CP, em participação com o corréu 
Raydelson Souza dos Santos (cf. fls. 42/43). 
Sustenta que no dia 02/05/17, a autoridade apontada como coatora revogou a prisão preventiva do corréu 
Raydelson Souza dos Santos, por entender não estarem presentes seus requisitos autorizadores.  
Assim, na audiência do dia 08/05/17 a defesa requereu a extensão do benefício ao paciente, por entender 
persistirem os mesmos fundamentos objetivos concedidos ao corréu, o que foi negado pelo magistrado a 
quo, que manteve a prisão nos moldes já decretados, ressaltando tratar-se de reincidente, diferentemente 
do corréu, seguindo-se o feito para alegações finais  (cf. ata de deliberação às fls. 139). 
Assim, requer, a extensão do benefício nos termos do art. 580 do CPP, para que o paciente possa 
responder em liberdade as acusações lhes imputadas, com a expedição do competente alvará de soltura, 
(cf. fls. 2/7, com documentos juntados às fls. 8/147). 
É o relatório. Decido. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, é admitido pela doutrina e jurisprudência pátrias, e é medida 
excepcional. Para sua concessão, é necessária a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das 
medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. 
In casu, verifico que da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, que o delito foi cometido com 
grave ameaça a pessoa, bem como que o paciente possui condenações e ações penais em instrução (cf. 
decisão de fls. 42). Destarte, não cabe aplicação analógica do art. 580 do CPP conforme requer o 
impetrante, uma vez que as condições subjetivas dos dois acusados são distintas, sendo o paciente 
reincidente em crimes contra o patrimônio, (cf. folha de antecedentes criminais às fls. 57/60). 
Assim, amplamente demonstrada a necessidade de medida cautelar extrema, haja vista tratar-se de crime 
que revestiu grave ameaça à pessoa, sendo irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis do 
acusado (STJ, RHC 73.953/MG, 5.ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 18/10/2016, DJe 03/11/2016), razão 
pela qual não assiste razão ao impetrante. 
Desse modo, resta-me claro que a custódia preventiva deve ser mantida com o fito de se manter a ordem 
pública, haja vista que crimes como este causam repercussão negativa na sociedade. 
Ressalte-se que ninguém deve ser preso antes de ser devidamente comprovada a culpa, porém, é notório 
no meio jurídico, o entendimento de que as prisões cautelares não violam o princípio da presunção de 
inocência, o que afasta o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de liminar. 
Publique-se e intime-se. 
Após, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Boa Vista (RR), 17 de maio de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO Nº 0000.16.001934-5 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: UNIMED BOA VISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
ADVOGADA: DRA. HAYLLA WANESSA BARROS DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 750 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
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Trata-se de embargos de declaração propostos em face da decisão de fls. 08/09, que indeferiu o pedido de 
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos n.º 0700749-
13.2012.8.23.0010. 
A parte Embargante aduziu, em síntese, que a decisão embargada restou omissa, uma vez que teria 
deixado de analisar que a produção imediata dos efeitos da sentença já teria causado lesões graves e de 
difícil reparação à Embargante. 
Afirmou, ainda, que inexistem no Estado de Roraima profissionais de pediatria em número suficiente para 
ocupar os horários de atendimento infantil 24 horas, bem como que tal escassez de profissionais é de 
conhecimento geral. 
Também alegou que dos 59 profissionais da área de pediatria somente 05 são cooperados da UNIMED, 
bem como que a manutenção da decisão pode acarretar o fim do plantão pediátrico. 
A parte Embargante requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam supridas as 
omissões e contradições apontadas ou, ao menos, sejam apreciados os pontos acima suscitados, bem 
assim normas legais pertinentes à matéria. 
Em contrarrazões, a parte Embargada defendeu, em suma, que a embargante procura utilizar um recurso 
de embargos de declaração como sucedâneo de nova apelação ou mesmo de mero pedido de 
reconsideração, bem como procura reabrir a fase de cognição. 
Também afirmou que a Embargante tenta transferir a álea empresarial para o Estado-Juiz e para o 
consumidor; que a Embargante negligencia a consideração de que o desinteresse dos profissionais de 
saúde pode ser resultante da política remuneratória da UNIMED; e que tal empresa não pode alegar em 
seu favor sua própria ineficiência.  
Requereu a parte Embargada o não provimento dos embargos.  
É o sucinto relato. DECIDO.  
Inicialmente, cumpre observar que o art. 1.024, § 2º, do NCPC, dispõe que "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", razão pela qual os presentes 
embargos devem ser decididos monocraticamente. 
Por sua vez, enuncia o art. 1.022, I e II, do NCPC, que são cabíveis embargos de declaração contra 
qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou 
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro 
material. 
No caso em apreço, o Juízo de piso julgou procedente o pedido do Ministério Público para condenar a parte 
Requerida a disponibilizar no plantão de atendimento de crianças e adolescentes somente médicos com 
especialização em serviço de pediatria, ressalvando a impossibilidade de atendimento por pediatra, 
devidamente comprovada e justificada, em caráter excepcional e situação emergencial. 
Outrossim, a sentença de piso concedeu a tutela de evidência, nos termos do art. 311, inciso IV, do Novo 
Código de Processo Civil, para que a Empresa requerida forneça o serviço de pronto atendimento a 
crianças por médicos com especialização em pediatria, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 
da decisão, sob pena de multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento, até o 
limite de 20 (vinte) vezes o valor da causa dado pelo autor, na petição inicial, a ser recolhida ao Fundo 
Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, na forma do art. 13 da Lei 7347/85. 
Feitas as devidas considerações, após análise dos autos e das razões expendidas pelas partes, tenho que 
os embargos propostos não merecem acolhimento. 
Isso porque, a decisão prolatada às fls. 08/09 enfrentou todos os argumentos deduzidos pela parte 
Embargante, não restando omissa quanto à alegação de que a produção imediata dos efeitos da sentença 
já teria causado lesões graves e de difícil reparação à Embargante, tampouco em relação à alegada 
escassez de pediatras.  
Nada obstante, da análise da argumentação trazida pela parte Embargante, bem como dos documentos 
por ela juntados, tenho que o pedido alternativo de reconsideração da decisão de fls. 08/09 deve ser 
acolhido.  
Isso porque, analisando o pedido de suspensão dos efeitos da sentença, nos termos do artigo 1.012, § 4º, 
do NCPC, verifico que a alegada insuficiência de médicos cooperados com especialidade na área de 
pediatria constitui fundamentação relevante a embasar o pleito de suspensão da parte Apelante, na medida 
em que esta comprovou que dispõe de somente de 05 pediatras cooperados para atender a toda demanda 
de seus usuários, não podendo obrigá-los, em tese, a realizar toda a escala de plantão da emergência de 
seu hospital.  
Ademais, a insuficiência de profissionais da área de pediatria configura situação que impossibilita o 
imediato cumprimento da sentença apelada, e constitui, portanto, fundado receio de dano dano grave ou de 
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difícil reparação, pois com descumprimento da sentença objurgada decorrerá a incidência de multa diária 
arbitrada em primeiro grau.  
Assim, entendo que os argumentos explanados pela parte Embargante se mostram suficientes, ao menos 
por ora, para determinar a suspensão da eficácia imediata dos efeitos da sentença recorrida, até que seja 
analisado de forma mais detida o mérito da Apelação por ela interposta. 
Em arremate, as alegações do órgão Ministerial de que a Embargante tenta transferir a álea empresarial 
para o Estado-Juiz e para o consumidor; que a Embargante negligencia a consideração de que o 
desinteresse dos profissionais de saúde pode ser resultante da política remuneratória da UNIMED; e que 
tal empresa não pode alegar em seu favor sua própria ineficiência; serão analisadas quando do julgamento 
do recurso de apelação, e não na via estreita do presente procedimento.  
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mas DEFIRO o pedido de reconsideração da 
decisão de fls. 08/09, para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos 
termos do art. 1.012, § 4º, do CPC. 
Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo de primeiro grau. 
Após, dê-se vista ao Ministério Público Graduado (fls. 41/44). 
Boa Vista (RR), em 15 de maio de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000348-7 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
EMBARGADA: ANDREIA DAS GRAÇAS LACERDA 
ADVOGADO: DR. MARCUS PAIXÃO COSTA DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 285-A 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DECISÃO  
 
Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar 
proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista, que, nos autos da Ação de Cobrança 
do Seguro Obrigatório - DPVAT n.º 0722127-88.2013.8.23.0010, deixou de apreciar o pedido constante do 
EP. 41, considerando coisa julgada nos autos. 
A parte embargante foi intimada, fl. 90, para juntar cópia integral do processo, e, após o cumprimento, 
vieram os autos conclusos para julgamento, que resultou no não conhecimento do instrumento, em razão 
da ausência da cópia da decisão interlocutória, fl. 353/354. 
A parte opôs os presentes aclaratórios no qual aponta omissão em razão de, às fls. 338, constar a Decisão 
agravada, desde o momento da juntada da cópia integral do processo. 
Constada a omissão, acolho os presentes embargos (AgRg no REsp 1211628), e, autorizada pelo 
comando do art. 90, do RITJRR, conheço do Agravo de Instrumento para julga-lo monocraticamente.  
Decido. 
O agravante aduz que a decisão interlocutória merece reforma porque diverge da compreensão desta Corte 
que, em alguns casos, tem oportunizado reabertura de prazo, considerando que a agravante não pode ser 
prejudicada em razão de problemas no sistema PROJUD. 
Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.  
Pois bem. De há muito adotei a compreensão de não se negar à agravante, direito à nova intimação e 
reabertura de prazo, pois de boa-fé e disposta a colaborar com andamento dos processos, celebrou um 
acordo com o Tribunal de Justiça, não podendo ser punida por falha no sistema dos processos eletrônicos. 
Vejamos: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA COMPLEMENTAR DE SEGURO DPVAT. OMISSÃO. 
ACORDO FIRMADO COM O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. 
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DOS EFEITOS. 
NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ERRO ATESTADO 
PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL. VEDAÇÃO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. 
EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA 
DECISÃO SANEADORA, INCLUSIVE. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJRR – EDecAgInst 0000.15.000488-5, 
Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 30/06/2016, DJe 05/07/2016, p. 41) 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA COMPLEMENTAR DE SEGURO DPVAT. OMISSÃO. 
ACORDO FIRMADO COM O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. 
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DOS EFEITOS. 
NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ERRO ATESTADO 
PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL. VEDAÇÃO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. 
EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA 
DECISÃO SANEADORA, INCLUSIVE. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJRR – EDec 0000.15.000484-4, Rel. 
Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 04/08/2016, DJe 09/08/2016, p. 41) 
Com efeito, constata-se celebração de acordo entre a Seguradora e a Seção de Atendimento ao Processo 
Eletrônico e a Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de todas as citações/intimações da seguradora 
serem feitas na forma pactuada. 
A fim de proporcionar maior celeridade e economia processual, como dito algures, efetivamente acertou 
com a equipe do PROJUDI e com a Corregedoria desta Corte, que seu patrono seria cadastrado como 
Procurador e que suas citações/intimações seriam feitas para aquele perfil, evitando-se a expedição de 
inúmeros mandados e diligências de Oficial de Justiça. 
Em que pese não ter havido a formalização de um convênio, não se pode negar que a agravante, de boa-fé, 
celebrou um acordo com este Tribunal de Justiça. 
In casu, observamos a ocorrência da materialização do Princípio da boa-fé processual, por parte da 
Seguradora, o qual se extrai do inciso II do art. 14 do CPC/73, vigente a época dos fatos:  
Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: [...] II - 
proceder com lealdade e boa-fé;  
Trata-se de uma cláusula geral processual que impõe um comportamento de acordo com a boa-fé, 
revelando-se, portanto, um dever de as partes manterem um padrão de conduta marcado pela lealdade, 
honestidade, cooperação, da forma que uma não lese a legítima confiança depositada pela outra. 
Ainda sobre o tema, o STF manifestou posicionamento no sentido que o referido Princípio compõe o devido 
processo legal, vez que, a cláusula do devido processo legal exige um processo leal e pautado na boa-fé.  
Vale transcrever trecho do julgado que iniciou este entendimento: 
"O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias constitucionais voltadas para a 
efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado 
com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma 
exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída 
pela boa-fé e pela ética dos sujeitos profissionais. A máxima do fair trial é uma das faces do princípio do 
devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de 
jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu 
pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição indispensável para a 
correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos". (STF, 2ª 
T., RE nº 464.963-2 GO Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 14/02/2006, publicado no DJ de 30/06/2006). 
Assim, a agravante logrou êxito ao demonstrar que sua atitude foi pautada no princípio da boa-fé 
processual, ao acordar com este Eg. Tribunal uma forma de receber citações e intimações, que gerasse 
economia e celeridade aos processos nos quais é parte. E isso se pode afirmar, em razão da presunção de 
veracidade de que gozam as declarações dos servidores que firmam as declarações anexadas aos autos. 
Aqueles documentos trazem presunção de veracidade quanto às circunstâncias neles transcritas, as quais, 
somente poderiam ser desconstituídas mediante prova cabal da sua inexistência, hipótese não ocorrida, na 
espécie dos autos.  
Sabe-se que a Seguradora Líder é parte em centenas de processos no âmbito da Justiça Roraimense e, 
com a celebração do referido acordo, as Serventias Judiciais passariam a realizar a operação 
eletronicamente, no sistema PROJUDI, com economia de tempo e dinheiro para o processo. 
Partindo-se da declaração firmada pelo servidor responsável pelo Sistema PROJUDI, de que houve erro 
quanto à forma de intimação da Seguradora Líder e, ausente prova em contrário, há que se ter como 
verdadeira a afirmação da agravante de não ter sido intimada para a prática dos atos processuais, 
posteriores à sentença.  
O Princípio da boa-fé processual veda o "venire contra factum proprio" que, se traduzido literalmente, 
significa a proibição de ir ao encontro de fato que é próprio, ou seja, não poderia a agravante permanecer 
com o recebimento da intimação/citação no perfil de advogado, pois o acerto era que tal diligência deveria 
ser encaminhada ao perfil de procurador. Por isso não lhe podia ser exigido que esperasse receber as 
intimações para o perfil de "Advogado" nem que consultasse o perfil de advogado particular, pois não fora 
isso o pactuado. 
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Conclui-se, então, pela inexistência de inércia da recorrente, na medida em que ela não recebeu as 
intimações para os atos processuais. 
Eis a compreensão assente nesta Corte de Justiça: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. 
INTIMAÇÃO EFETUADA NO SISTEMA PROJUDI. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A 
AGRAVANTE, O QUAL CRIOU UMA PROCURADORIA RESPONSÁVEL POR RECEBER TODAS AS 
INTIMAÇÕES/CITAÇÕES DE FORMA ON LINE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO 
ACORDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO. (TJRR – AgInst 
0000.15.001704-4, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Única, julg.: 10/11/2015, DJe 18/11/2015, p. 8) 
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO EFETUADA NO SISTEMA PROJUDI. 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E A AGRAVANTE, O QUAL CRIOU UMA 
PROCURADORIA RESPONSÁVEL POR RECEBER TODAS AS INTIMAÇÕES/CITAÇÕES DE FORMA 
ON LINE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ACORDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
PREJUÍZO.  RECURSO PROVIDO.(TJRR – AgInst 0000.15.000260-8, Rel. Des. MAURO CAMPELLO, 
Câmara Única, julg.: 31/03/2015, DJe 13/05/2015, p. 49) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO 
RECURSAL - AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO AO PROCURADOR DA PARTE - 
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÃO FIRMADA POR SERVIDORES DO TJRR - 
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NULIDADE QUE DEVE SER RECONHECIDA - 
OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA BOA FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO PRECLUSÃO DA 
MATÉRIA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.  
1. Consta dos autos declaração firmada pelos servidores do Eg. TJRR informando o problema na 
expedição de intimações ao procurador da Seguradora. 
2. Assim, por força dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, considerando a existência de convênio 
celebrado entre a Seguradora e esta Corte de Justiça, visando agilizar as intimações eletrônicas do seu 
procurador, mister reconhecer a invalidade das intimações e a nulidade dos atos posteriores à 
apresentação da contestação no processo eletrônico de origem. 
3.Não se pode falar em preclusão da matéria, nem em trânsito em julgado da sentença, visto que a parte 
não foi devidamente intimada nos autos do processo. 
4. Agravo conhecido e provido, para decretar a nulidade dos atos processuais posteriores à contestação. 
(TJRR – AgInst 0000.15.001882-8, Rel. Juiz(a) Conv. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara 
Única, julg.: 15/12/2015, DJe 03/02/2016, p. 30) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. -  
NULIDADE DE INTIMAÇÃO EFETUADA NO SISTEMA PROJUDI. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE 
TRIBUNAL E AGRAVANTE, O QUAL CRIOU UMA PROCURADORIA RESPONSÁVEL POR RECEBER 
TODAS AS INTIMAÇÕES/CITAÇÕES DE FORMA ONLINE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 
INTIMAÇÃO ENCAMINHADA AO PERFIL DE ADVOGADO, QUANDO DEVERIA TER SIDO 
ENCAMINHADO AO PERFIL DE PROCURADOR. AGRAVO PROVIDO. (TJRR – AgInst 0000.14.001950-6, 
Rel. Juiz(a) Conv. LEONARDO CUPELLO, Câmara Única, julg.: 24/02/2015, DJe 27/02/2015, p. 40-41) 
Ante ao aqui exposto, conheço do presente agravo para DAR PROVIMENTO ao instrumento, anulando os 
atos posteriores à sentença, reabrindo-se o prazo recursal e intimando devidamente a parte. 
P. R. I. 
Boa Vista, 15 de maio de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.800388-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: KLECIANE ALVES VIEIRA 
ADVOGADOS: DR. MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO E OUTRO – OAB/RR Nº 748-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT n.º 
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0800388-62.20168230010, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da ausência da parte 
autora na perícia médica, bem como pela ausência de qualquer elemento probatório capaz de indicar a 
incapacidade/invalidez da mesma. 
Alega que, não consta nos autos qualquer ato intimatório pessoal para que a parte autora compareça à 
perícia médica, constando apenas intimação virtual e tal ato é passível de nulidade vez que, eivado de vício 
e ofensivo às garantias constitucionais vertentes, v.g., contraditório e devido processo legal. 
Argumenta, ainda, que consta nos autos Laudo Médico atestando a lesão que incapacita a parte autora até 
prova em contrário. 
Por fim, em razão da falta de intimação pessoal, para a parte autora comparecer em juízo, para fins de 
realização de prova pericial, requereu o provimento do presente recurso principalmente por não haver, 
qualquer, previsão legal no que concerne a julgamento com resolução de mérito, em razão de desídia 
processual, pois tal penalidade tem expressa previsão nas hipóteses do art.267, III do CPC e que seja a 
sentença cassada, do contrário, no máximo que se reforme no sentido de extinguir o feito sem a resolução 
do mérito. 
A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença de piso (EP n.º 65).  
Eis o breve relato. DECIDO 
Dispõe o art. 90, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: 
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;  
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem, após análise dos autos e das razões aventadas pelas partes, tenho que o presente recurso não 
merece provimento.  
No caso em apreço, verifico que a sentença objurgada julgou improcedente a pretensão inicial, em razão 
da ausência da parte autora na perícia médica, bem como pela ausência de qualquer elemento probatório 
capaz de indicar a incapacidade/invalidez da mesma. 
Com efeito, a realização de perícia a fim de apurar o grau de lesão do segurado, para o pagamento de 
indenização a título de seguro DPVAT, é ato imprescindível, na medida em que o pagamento deve ser 
realizado de forma proporcional ao grau de invalidez, verificando-se o membro afetado, bem como a 
intensidade da sequela, consoante enuncia o art. 3º da Lei n.º 6.194/74. 
Tal entendimento restou pacificado por meio do verbete sumular n.º 475, do Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, o qual enuncia que "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, 
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." 
Dessarte, para a comprovação do fato constitutivo do direito do Autor, não se afigura suficiente a 
comprovação da invalidez, mas também o grau de intensidade da sequela, por meio de laudo pericial 
idôneo, razão pela qual faz-se necessária a realização de perícia médica, a fim de realizar o 
enquadramento legal da lesão.  
Por conseguinte, a presença do segurado à audiência para realização da perícia médica mostra-se 
essencial ao deslinde da causa. 
No caso dos autos, verifico que a parte Autora não trouxe documento hábil a comprovar a invalidez e o 
grau de intensidade da lesão, pois os documentos por ela juntados carecem de informações precisas 
quanto aos precitados elementos.  
Ademais, a parte Autora/Apelante não compareceu à perícia médica designada, oportunidade em que as 
informações necessárias para o deslinde do feito poderiam ter sido produzidas.  
Quanto a este ponto, verifico que o Juízo de piso determinou a realização de perícia médica e no mesmo 
ato determinou a intimação pessoal da parte Autora/Apelante, por meio de aviso de recebimento, para 
comparecimento ao local designado para a realização da perícia, consoante ato ordinatório proferido no EP 
n.º 37. 
verifico, ainda, que o aviso de recebimento retornou com cumprimento,  conforme EP n.º 46. 
Dessa forma, verifico que a parte Autora/Apelante foi devidamente intimada, não havendo que se falar em 
cerceamento de defesa, uma vez que as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que 
não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 
devidamente comunicada ao juízo, presumem-se válidas, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, consoante enuncia o parágrafo único 
do art. 274, do NCPC.  
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Nesse sentido, vejamos a jurisprudência de outros tribunais: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO 
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE COMPARECIMENTO NA DATA DESIGNADA 
PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA PARA O 
ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPC. DEVER DA PARTE DE FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO EM JUÍZO. 
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA O NÃO COMPARECIMENTO. PRECLUSÃO DA 
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. ÔNUS DA PROVA. 
NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não tendo o postulante se desincumbido do ônus de 
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, vez que não compareceu em audiência designada para a 
realização de perícia, para constatação do grau de invalidez, presumindo-se válida, ressalte-se, a intimação 
pessoal realizada no endereço indicado na inicial, como prevê o parágrafo único, do artigo 238, do Código 
de Processo Civil, correto o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial". (TJPR - 10ª C.Cível - 
AC - 1217971-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 
Unânime - - J. 31.07.2014). (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1385120-8 - Região Metropolitana de Londrina - 
Foro Central de Londrina - Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime - - J. 20.08.2015).(TJ-PR - 
APL: 13851208 PR 1385120-8 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de 
Julgamento: 20/08/2015, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1656 25/09/2015). (Sem grifos no 
original) 
Por conseguinte, não tendo a parte Autora/Apelante comprovado a invalidez permanente e a intensidade da 
sequela, nem comparecido à perícia médica designada, de forma a realizar o enquadramento da lesão nos 
moldes estatuídos pelo art. 3º da Lei n.º 6.194/74, o não provimento do recurso é medida que se impõe.  
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de piso.  
É como voto. 
Boa Vista (RR), 17 de maio de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.16.001814-9 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: HÉLIO FURTADO LADEIRA – OAB/RR Nº 358-B 
PACIENTE: RAFAEL SAMPAIO ROCHA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS 
RELATOR: DES. MAURO CAMPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Sampaio Rocha, alegando, 
em linhas gerais, que não há justa causa para a transferência carcerária do ora paciente para o Presídio 
Federal em Mossoró (RN). 
Requer o impetrante que seja deferido o seu pedido de transferência para o Comando de Policiamento da 
Capital (CPC) em Boa Vista. 
Postula ainda que seja intimado da data do julgamento do presente habeas corpus. 
Juntou documentos de fls. 40 a 117. 
Vieram-me os autos distribuído, após o Des. Leonardo Cupello se declarar suspeito por motivo de foro 
íntimo às fls. 120. 
Às fls. 19/21, a autoridade apontada coatora informou que foi deferida a transferência, tendo sido os presos 
cambiados para o Presídio Federald e Mossoró/RN em 27.10.2016. 
Em parecer de fls. 161/163, a douta Procuradoria de Justiça opina pela prejudicialidade do feito por 
evidente perda do objeto. 
Vieram-me os autos. 
É o relatório. 
Passo a decidir. 
Como o custus legis corretamente consignou, na Sessão Extraodinária de 16.12.2016, foi julgado o Habeas 
Corpus 0000.16.001744-8, no qual o impetrante pugnou pela desconstituição da decisão que ordenou a 
transferência do paciente para o presídio federal de Mossoró (RN) e seu consequente retorno ao Comando 
de Policiamento da Capital, em Boa Vista (RR). 
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Com efeito, o paciente obteve seu retorno ao sistema penal em Boa Vista, conforme informações 
fornecidas pelo Comando de Policiamento da Capital à douta Procuradoria de Justiça. Assim, não há que 
se falar em constrangimento ilegal. 
Demais disso, eventual constrangimento ilegal existente já se encontraria cessado, por força do art. 659 do 
CPP. 
Isto posto, com fundamento no art. 91, XII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, julgo extinto o 
presente recurso, em virtude do esvaziamento do seu objeto. 
Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. 
Após, arquive-se. 
Boa Vista, 16 de maio de 2017. 
 
Des. MAURO CAMPELLO 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.000894-0 - CARACARAÍ/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTES: REBECA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CARACARAÍ 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor das  pacientes Rebeca Ferreira dos 
Santos e Raquel Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Comarca 
de Caracaraí. 
A impetrante informa que as pacientes foram presas em flagrante no dia 16/08/2017, sob a acusação de 
tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme se depreende da leitura das peças do APF juntadas 
às fls. 11/31 e denúncia de fls. 32/34. 
Alega a impetrante, que não há necessidade de subsistir a prisão preventiva das pacientes, tendo em vista 
que estão presas há mais de 221 (duzentos e vinte e um) dias sem previsão de finalização e sem audiência 
marcada.  
Aduz que as pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que o prazo para o encerramento 
da instrução criminal encontra-se excedido, sem que a defesa tenha contribuído para tal excesso. 
Requer ao final, liminarmente, a revogação da prisão preventiva das pacientes, expedindo-se alvará de 
soltura para ambas. 
Foram requisitadas informações à autoridade coatora (fls. 36), que foram prestadas às fls. 38/51. 
É o relatório. Decido.  
Não é razoável o prazo que as pacientes encontram-se presas, sendo que estão custodiadas desde 
17/08/2016, tendo a denúncia sido oferecida em 20/10/2016, e a carta precatória para notificação das 
mesmas foi expedida apenas em 14/02/2017, (cf. consulta processual no SISCOM via intranet, devendo o 
espelho ser juntado pela Secretaria) e o feito aguarda audiência para o dia 20/04/2017. 
A demora processual ora verificada não pode ser atribuída a defesa, sendo que a designação da audiência 
não supre o atraso já verificado, estando presentes os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris. 
Isto posto, relaxo as prisões de Rebeca Ferreira dos Santos e Raquel Ferreira dos Santos, nos termos do 
art. 5º, LXV, da CF/88. 
Expeçam-se os alvarás de soltura, devendo as pacientes serem intimadas da  audiência para o dia 
20/04/2017, a realizar-se na Comarca de Caracaraí, no corpo dos seus respectivos alvarás. 
Publique-se e intimem-se, após, abra-se vista ao parquet graduado para oferecimento de Parecer. 
Boa Vista, 11 de abril de 2017. 
 
Jésus Nascimento 
Desembargador Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0000.12.000971-7 - BOA VISTA/RR 
EXEQUENTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. ANTONIO CARLOS FANTINO DA SILVA 
EXECUTADA: ELISANGELA LIRA DE MELO 
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ADVOGADO: DR. MARCO ANTONIO SALVIATO FERNANDES NEVES – OAB/RR Nº 205-B 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DESPACHO 
 
Intime-se, novamente, a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que realizou os 
depósitos dos valores devidos. 
Publique-se. 
Boa Vista, 17 de maio de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000.17.000160-6 – ALTO ALEGRE/RR 
RECORRENTE: IVAN PATRÍCIO MANDULÃO 
PROCURADOR FEDERAL: DR. CAYO CEZAR DUTRA 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DESPACHO 
 
Defiro o pedido de fls. 333/333-v. 
Dê-se vista dos autos à AGU/RR. 
Publique-se. 
Boa Vista, 16 de maio de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA  
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000949-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS  
AGRAVADA: BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA 
ADVOGADO: DR. LUIS EDUARDO PESSOA PINTO – OAB/CE Nº 11565 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR. 
Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR. 
Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento 
presencial, independentemente de nova conclusão. 
Após, voltem-me conclusos. 
É o relatório. 
Boa Vista, 15 de maio de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001159-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CLEUTON ABREU PEREIRA 
ADVOGADA: DRA. ANA CAROLINE SEQUEIRA SILVA RIVERO – OAB/RR Nº 668 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR. 
Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR. 
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Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento 
presencial, independentemente de nova conclusão. 
Após, voltem-me conclusos. 
Boa Vista, 15 de maio de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.16.013103-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: HERIK DOUGLAS DE ALENCAR SOUZA E ALLEN LEWIS CRUZ PINHEIRO 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ROGENILTON FERREIRA GOMES 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DESPACHO 
 
Compulsando os autos, verifiquei que não constam as razões em relação ao réu ALLEN LEWIS CRUZ 
PINHEIRO, que também interpôs apelo (fl. 87 - EP 7.21 e fl. 91 - EP 7.23). 
Sendo assim, dê-se nova vista à Defensoria Pública, para oferecer as razões da apelação. 
Após, encaminhem-se os autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, a fim de que designe membro do 
Ministério Público de 1.° grau para apresentar as contrarrazões. 
Em seguida, conclusos. 
Publique-se. 
Boa Vista, 17 de maio de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA - Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001158-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: WESLEI CALDAS SILVA 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
APELADA: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR. 
Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR. 
Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento 
presencial, independentemente de nova conclusão. 
Após, voltem-me conclusos. 
Boa Vista, 16 de maio de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000958-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LUIZ FELIPE DA COSTA SÁ 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR. 
Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR. 
Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento 
presencial, independentemente de nova conclusão. 
Após, voltem-me conclusos. 
Boa Vista, 15 de maio de 2017. 
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Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000648-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: M. J. DA C. M. 
ADVOGADO: DR. RONILDO BEZERRA DA SILVA – OAB/RR Nº 1418 
AGRAVADA: F. L. DE S. 
ADVOGADAS: DRA. PÂMELA COSTA E OUTRA – OAB/RR Nº 1094 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR. 
Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR. 
Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento 
presencial, independentemente de nova conclusão. 
Após, voltem-me conclusos. 
Boa Vista, 15 de maio de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001028-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: FATIMA N PINHEIRO – ME 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: DR. MAURO PAULO GALERA MARI – OAB/MT Nº 3056-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar cópias da petição inicial e contestação, sob 
pena de não conhecimento do recurso. 
Boa Vista-RR, 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001111-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/RR Nº 387-A 
AGRAVADA: ALBA ASSUNTA PALERMO FERNANDES NEVES 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar cópias da petição inicial e impugnação, sob 
pena de não conhecimento do recurso. 
Boa Vista-RR, 15 de maio de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.003320-6 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE: ROBSON SOARES MIRANDA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
2º APELANTE: LÁZARO  PEREIRA DE MELO 
ADVOGADOS: DR. RUSSIAN LIBERATO RIBEIRO DE ARAÚJO LIMA E OUTRO – OAB/RR Nº 1134 
3º APELANTE: ALEX TEODORO PEREIRA 
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ADVOGADOS: DR. RUSSIAN LIBERATO RIBEIRO DE ARAÚJO LIMA E OUTRO – OAB/RR Nº 1134 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DESPACHO 
 
Em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se, novamente, os Drs. RUSSIAN LIBERATO 
RIBEIRO (OAB/RR 1134), CICIANE VIEIRA LARANJEIRA (OAB/RR 1288) e PEDRO BENTO NETO 
(OAB/RR 1331), advogados dos 2.º e 3.º apelantes, para oferecerem as razões recursais, no prazo de 08 
(oito) dias (CPP, art. 600, § 4.°) - EP 1.46, fl. 311.   
Transcorrido in albis o mencionado interstício, intimem-se os réus LÁZARO PEREIRA DE MELO e ALEX 
TEODORO PEREIRA, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, constituam novo patrono, a fim 
de apresentar as razões de apelação; caso contrário, ser-lhe-ão designados defensores públicos. 
Ao final, conclusos. 
Publique-se. 
Boa Vista, 16 de maio de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA - Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000354-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: DORIVAL NUNES NETO 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADOS: DR. FABRÍCIO GOMES E OUTROS – OAB/TO Nº 3350 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
Boa Vista - RR, 11 de maio de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000324-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MARCOS SARMENTO PACHECO 
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: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DESPACHO 
 
1. Considerando que o recurso interposto às fls. 12/15 não contém assinatura do procurador habilitado nos 
autos; 
2. Intime-se o patrono da Embargante, para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) 
dias, sob pena de não conhecimento dos embargos opostos;  
3. Decorrido o prazo assinado, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos;  
4. Cumpra-se. 
Boa Vista – RR, em 17 de maio de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 

SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
BOA VISTA, 18 DE MAIO DE 2017. 

 
CRISTINE HELENA MIRANDA FERREIRA RODRIGUES 

DIRETORA DA SECRETARIA 
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GLENN LINHARES VASCONCELOS 

DIRETOR DA SECRETARIA 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Expediente de 18/05/2017 
 

Presidência  
SEI n°. 0003901-26.2017.8.23.8000 
Assunto: Conversão de férias em pecúnia  

DECISÃO 

Trata-se de requerimento do juiz Paulo Cézar Dias Menezes, o qual solicita a conversão de férias, nos 
termos do art. 3º da Res. 03/17 (evento 0117501). 

Foi apresentada a planilha de férias do requerente informando que as férias de 2017 ainda não foram 
usufruídas (evento 0119919). 

Os cálculos foram apresentados (evento 0121313). 

A SOF informou existir “disponibilidade orçamentária para abarcar a despesa no elemento 31.30.1.1, 
mediante inclusão desta em folha de pagamento correspondente.” (evento 0144982) 

O Secretário Geral sugeriu o deferimento do pleito formulado (evento 0148181) 

Vieram os autos para deliberação. Decido. 

Assim sendo e, considerando a manifestação do corpo técnico desta Corte, que não apontou qualquer óbice 
ao atendimento do pleito formulado no evento n.º 0117501, defiro o pedido inicial, referente ao exercício de 
2017, nos termos do art. 3° da Resolução 03/2017. 

Encaminhe-se à SGP e à SOF para as providências necessárias. 

Publique-se. 

Boa Vista, de 18 de maio de 2017. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

Presidência  
SEI n°. 0003901-26.2017.8.23.8000 
Assunto: Conversão de férias em pecúnia 

DECISÃO 

Trata-se de requerimento da Dra Daniela Schirato Collesi Minholi, Juíza de Direito, a qual solicita a 
conversão de férias, nos termos do art. 3º da Resolução nº 03 de 01 de Fevereiro de 2017. 

Feito instruído. 

Cálculo apresentados conforme evento n°. 0120836. 

Consta parecer da Secretaria de Orçamento e Finanças, no qual indica a disponibilidade orçamentária para 
"abarcar a despesa no elemento 31.30.1.1, mediante inclusão desta em folha de pagamento 
correspondente". (0145110). 

Parecer do Secretário Geral, apontando inexistir óbices e corroborando com o parecer da SOF. (0148306) 

Vieram os autos para deliberação. 

Eis o relato necessário. Decido. 
O pedido observou os requisitos da Resolução nº 03, de 01.02.2017, citada alhures. 
Assim sendo e, considerando a manifestação do corpo técnico desta Corte, que não apontou qualquer óbice 
ao atendimento do pleito formulado no evento 0111597, defiro o pedido inicial, referente ao exercício de 
2017, nos termos do art. 3° da Resolução 03/2017. 
À SGP para as providências necessárias. 

Publique-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 
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PRESIDÊNCIA 
 

ATOS DO DIA 18 DE MAIO DE 2017. 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO RAIMA,  no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO a decisão proferida no processo SEI n° 0007756-13.2017.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 
N° 460 - Exonerar MARCOS DA SILVEIRA GIL  do cargo de Assessor Jurídico de 2° Grau, código TJ/DCA-
4, da Corregedoria Geral de Justiça/Assessoria Jurídica, a contar de 18/05/2017. 
 
N° 461 - Exonerar o servidor JAFFER MELO RIBAS GALVÃO , Técnico Judiciário, do cargo em comissão 
de Assessor Jurídico, código TJ/DCA-6, da Corregedoria Geral de Justiça/Assessoria Jurídica, a contar de 
18/05/2017. 
 
N° 462 - Exonerar o servidor RAPHAEL TAVARES MACEDO DE SALES , Técnico Judiciário, do cargo em 
comissão de Diretor de Secretaria, código TJ/DCA-5, da Corregedoria Geral de Justiça/Secretaria, a contar 
de 18/05/2017. 
 
N° 463 - Nomear MARCOS DA SILVEIRA GIL , para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, 
código TJ/DCA-6, da Corregedoria Geral de Justiça/Assessoria Jurídica, a contar de 18/05/2017. 
 
N° 464 - Nomear o servidor JAFFER MELO RIBAS GALVÃO , Técnico Judiciário, para exercer o cargo em 
comissão de Diretor de Secretaria, código TJ/DCA-5, da Corregedoria Geral de Justiça/Secretaria, a contar 
de 18/05/2017. 
 
N° 465 - Nomear o servidor RAPHAEL TAVARES MACEDO DE SALES , Técnico Judiciário, para exercer o 
cargo de Assessor Jurídico de 2° Grau, código TJ/DCA-4, da Corregedoria Geral de Justiça/Assessoria 
Jurídica, a contar de 18/05/2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIA 18 DE MAIO DE 2017. 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO RAIMA , no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO a decisão proferida no Processo SEI n° 0007280-72.2017.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 
N° 466 - Exonerar o servidor JHONATAN DE ALMEIDA SANTIL , Técnico Judiciário, do cargo em comissão 
de Assessor Jurídico de 2° Grau, código TJ/DCA-4, do Gabinete do Des. Jefferson Fernandes da 
Silva/Assessoria Jurídica, a contar de 18/05/2017. 
 
N° 467 - Exonerar a servidora EUNICE CRISTINA DE ARAÚJO , Técnica Judiciária, do cargo em comissão 
de Assessor Especial, código TJ/DCA-9, do Gabinete do Des. Jefferson Fernandes da Silva, a contar de 
18/05/2017. 
 
N° 468 - Nomear o servidor JHONATAN DE ALMEIDA SANTIL , Técnico Judiciário, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Segurança e Transporte de Gabinete, código TJ/DCA-19, do Gabinete do 
Des. Jefferson Fernandes da Silva, a contar de 18/05/2017. 
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N° 469 - Nomear a servidora EUNICE CRISTINA DE ARAÚJO , Técnica Judiciária, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Jurídico de 2° Grau, código TJ/DCA-4, do Gabinete do Des. Jefferson Fernandes da 
Silva/Assessoria Jurídica, a contar de 18/05/2017.  
 
N° 470 - Nomear WILLY RILKE DE PAIVA , para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial, 
código TJ/DCA-9, do Gabinete do Des. Jefferson Fernandes da Silva, a contar de 18/05/2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
 

PORTARIA  N.º 1053, DO DIA 18 DE MAIO DE 2017. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO RAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n° 0007003-56.2017.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 
Convalidar a licença por motivo de doença em pessoa da família, do Dr. EUCLYDES CALIL FILHO , Juiz 
Titular do Juizado Especial da Fazenda Pública, no período de 22/06/2015 a 10/07/2015. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI  
Presidente 

 
 

PORTARIA  N.º 1054, DO DIA 18 DE MAIO DE 2017. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO RAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO o Ofício 0280010-CNJ , no qual convoca magistrado ou servidor com atuação na área de 
repercussão geral, para participar de reunião no dia 23 de maio do corrente ano, na sede do Conselho 
Nacional de Justiça, 
 
CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n° 0007966-64.2017.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 
Autorizar o afastamento, com ônus, no período de 22/05/2017 a 25/05/2017, da servidora VERUSKA ANNY 
DE SOUZA SILVA , matrícula 3011379, Assessora Jurídica, lotada no Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes - NUGEP, para participar de reunião no Conselho Nacional de Justiça, a realizar-se na Cidade 
de Brasília - DF, no dia 23/05/2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI  
Presidente 
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PORTARIA  N.º 1055, DO DIA 18 DE MAIO DE 2017. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO RAIMA , no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, em especial os arts. 19 e 20 da Lei Complementar estadual nº 221/2014 e o art. 21, 
XXVIII, Resolução TJRR nº 30/2016 (Regimento Interno do TJRR); 
 
CONSIDERANDO a necessidade da racionalização dos trabalhos e dos procedimentos administrativos; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de organização das delegações de atribuições da Presidência do Tribunal 
de Justiça de Roraima; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1.º  Delegar ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Roraima a prática das seguintes atribuições: 
I- conhecer das petições de recursos para os Tribunais Superiores, no âmbito da competência atribuída pela 
Constituição Federal e pelas leis, decidindo os incidentes suscitados; 
II– despachar: 
a) os recursos para os Tribunais Superiores, inclusive os pedidos de atribuição de efeito suspensivo; 
b) os recursos submetidos à sistemática de repercussão geral e de recursos repetitivos; 
c) o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário e; 
d) o recurso ordinário. 
III- decidir sobre a admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais; 
IV- determinar a distribuição dos recursos e outros feitos da competência do Tribunal de Justiça; 
V-  despachar o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas; 
VI – apreciar pedido urgente quando não for caso de plantão judicial ou estiver ausente o relator; 
VII – conceder, alterar e interromper as férias, recesso e folgas compensatórias aos Desembargadores; 
VIII - conceder aos Desembargadores as licenças e os afastamentos previsto no artigos 69 e 72 da LOMAN; 
IX- autorizar o deslocamento dos Desembargadores, dentro do Estado de Roraima, bem como o pagamento 
de diárias, se o caso. 
  
Art. 2.º  Delegar ao Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Roraima a prática das seguintes 
atribuições: 
I – expedir precatório de pagamento decorrente de sentença proferida contra a Fazenda, nos termos da 
Constituição Federal e conforme a Portaria da Presidência do TJRR n.º 1024/2015; 
II – conceder, alterar e interromper as férias, recesso e folgas compensatórias aos Juízes; 
III- conceder aos Juízes de Direito as licenças e os afastamentos previsto no artigos 69 e 72 da LOMAN; 
IV- autorizar o deslocamento dos Juízes, dentro do Estado de Roraima, bem como o pagamento das diárias, 
se o caso. 
  
Art. 3.º  Delegar ao Diretor da Escola do Poder Judiciário de Roraima a prática da seguinte atribuição: 
I- autorizar a emissão de passagem aérea ou terrestre, para instrutores, nos eventos do art. 42 da Lei 
Complementar Estadual nº 221/14, observado o limite de seu orçamento. 
  
Art. 4.º  Autorizar o Secretário-Geral a praticar os seguintes atos administrativos: 
I – editar atos administrativos; 
II – autorizar a abertura de procedimento licitatório; 
III – homologar o resultado das licitações, adjudicar o seu objeto ou, ainda, revogar ou anular o respectivo 
processo licitatório; 
IV – ratificar as contratações diretas, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nas hipóteses dos artigos 
24 e 25, da Lei nº 8.666/93; 
V – assinar os contratos, convênios, acordos e demais instrumentos celebrados pelo Tribunal, bem como as 
eventuais prorrogações e demais alterações contratuais permitidas em lei, exceto nos casos em que se 
exija a intervenção da Presidência; 
VI – autorizar adesão à ata de registro de preços de outros órgãos; 
VII – assinar empenhos, ordens bancárias e autorizações para liberação de crédito, juntamente com o 
Secretário de Orçamento e Finanças; 
VIII – aplicar, em caso de inexecução parcial ou total de contratos administrativos, as sanções de 
suspensão e declaração de inidoneidade; 
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IX – rescindir contratos nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações estabelecidas no 
instrumento convocatório; 
X – autorizar o pagamento de atualizações de direitos; 
XI – designar servidores para comporem comissões, excetuadas a Comissão Permanente de Licitação, 
Comissão de Tomada de Contas Especial e a Comissão Permanente de Sindicância e de Processo 
Administrativo Disciplinar; 
XII – deferir posse aos servidores efetivos e comissionados do TJRR; 
XIII - determinar o apensamento de processo administrativo no âmbito de sua Secretaria; 
XIV- autorizar o desentranhamento de documentos, no âmbito de sua Secretaria. 
  
Art. 5.º  Autorizar o Secretário de Gestão Administrativa a praticar os seguintes atos administrativos: 
I – propor contratação direta, reconhecendo a dispensa ou a inexigibilidade de licitação, nas hipóteses dos 
artigos 24 e 25, da Lei nº 8.666/93; 
II – aprovar, com o auxílio do NUJAD, minutas de instrumentos convocatórios, contratos, acordos, 
convênios ou outros ajustes; 
III – propor projetos padronizados, nos termos do art. 11, da Lei nº 8.666/93; 
IV – aplicar sanções pela inexecução parcial ou total de contratos administrativos, exceto suspensões, 
declaração de inidoneidade e rescisão; 
V – autorizar prorrogação do prazo de execução nas contratações de fornecimento de bens formalizados 
por meio de Nota de Empenho, quando demonstrada qualquer das hipóteses previstas no § 1º do art. 57, da 
Lei nº 8.666/93; 
VI – executar a garantia prestada por licitantes e contratados, quando cabível; 
VII – assinar Ata de Registro de Preço, bem como seus aditivos; 
VIII – formalizar adesão às Atas de Registro de Preços de outros órgãos, quando autorizado pelo 
Secretário-Geral; 
IX – aprovar projetos básicos e termos de referência; 
X – emitir atestados de capacidade técnica em conjunto com o fiscal de contrato; 
XI – encaminhar mensalmente ao TCE/RR os documentos exigidos na Instrução Normativa n.º 001/2007; 
XII - autorizar os pedidos de adesão de outros órgãos às Atas de Registro de Preços do TJRR 
XIII - determinar o apensamento de processo administrativo no âmbito de sua Secretaria; 
XIV - autorizar o desentranhamento de documentos, no âmbito de sua Secretaria. 
  
Art. 6.º  Autorizar o Secretário de Gestão de Pessoas a praticar os seguintes atos administrativos: 
I – assinar folhas de pagamento; 
II – aprovar a programação anual de férias dos servidores; 
III – conceder, alterar e interromper férias de servidores, bem como recesso forense aos que não o 
usufruíram no período ordinário; 
IV – homologar as avaliações de desempenho para fins de progressão funcional dos servidores, 
concedendo-lhes as respectivas progressões; 
V – conceder aos servidores antecipação da primeira parcela da gratificação natalina; 
VI – programar e alterar período de licença-prêmio; 
VII – autorizar inclusão e exclusão de consignações em folha de pagamento; 
VIII– assinar termo de compromisso de estagiário e autorizar sua prorrogação, assim como lotá-los nas 
unidades administrativas e jurisdicionais; 
IX – conceder aos servidores: 
a) auxílio-natalidade; 
b) auxílio-alimentação; 
c) salário-família; 
d) afastamento, por 01 (um) dia, para doação de sangue; 
e) afastamento, por 02 (dois) dias, para se alistar como eleitor; 
f) afastamento, por 08 (oito) dias consecutivos, em razão de casamento; 
g) afastamento, por 08 (oito) dias consecutivos, em razão de falecimento de cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 
h) afastamento em virtude de atuação junto ao Tribunal do Júri; 
i) dispensa do serviço, na hipótese prevista no art. 98, da Lei nº 9.504/97 (convocação pela Justiça 
Eleitoral); 
j) licença à gestante, à adotante e de paternidade; 
k) licença para tratamento de saúde, até 90 (noventa) dias; 
l) licença por motivo de doença em pessoa da família, até 90 (noventa) dias; 
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m) folga compensatória; e 
n) horário especial ao servidor estudante e ao portador de deficiência, na forma da lei; 
X – expedir as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP); 
XI – autorizar a inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução de imposto de renda e de 
previdência; 
XII – autorizar a inclusão e exclusão de servidores e dependentes nos planos de assistência à saúde; 
XIII – autorizar a elaboração de folha suplementar; 
XIV – autorizar a designação de servidores, previamente indicados, para substituir os titulares de cargos em 
comissão e funções gratificadas, em casos de afastamentos ou impedimentos legais, bem como autorizar o 
pagamento de substituições, salvo dos titulares das Secretarias Geral, de Gestão Estratégica, de 
Tecnologia da Informação, de Gestão Administrativa, de Infraestrutura e Logística, de Gestão de Pessoas, 
Orçamento e Finanças e Núcleos de Precatórios, Comunicação e Relações Institucionais e de Controle 
Interno; 
XV – autorizar o pagamento de valores indenizatórios decorrentes de exoneração ou qualquer outra forma 
de vacância; 
XVI – autorizar o pagamento de auxílio-funeral; 
XVII- determinar o apensamento de processo administrativo no âmbito de sua Secretaria; 
XVIII- autorizar o desentranhamento de documentos, no âmbito de sua Secretaria. 
  
Art. 7.º  Autorizar o Secretário de Infraestrutura e Logística a praticar os seguintes atos administrativos: 
I – autorizar o deslocamento de veículos entre as Comarcas do Interior e da Capital; 
II – autorizar a utilização do cartão genérico para abastecimento de combustível; 
III – credenciar servidores para conduzir veículos de propriedade do Poder Judiciário; 
IV – autorizar o desfazimento de bens classificados como inservíveis para o Poder Judiciário, nos termos da 
legislação pertinente; 
V – cadastrar entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos ou com finalidade social e/ou filantrópica, 
para fins de doação dos bens; 
VI – determinar o apensamento de processo administrativo no âmbito de sua Secretaria; 
VII – autorizar o desentranhamento de documentos, no âmbito de sua Secretaria. 
  
Art. 8.º  Autorizar o Secretário de Orçamento e Finanças a praticar os seguintes atos administrativos: 
I – autorizar a anulação de saldo de nota de empenho; 
II – autorizar o cancelamento de saldo inscrito em restos a pagar não processados; 
III – assinar empenhos, ordens bancárias e autorizações para liberação de crédito, juntamente com o 
Secretário-Geral; 
IV – proceder ao reconhecimento de despesa de exercício anterior; 
V – instituir suprimento de fundos e aprovar a respectiva prestação de contas; 
VI – autorizar o ressarcimento de valores recolhidos indevidamente ou em excesso ao Tribunal de Justiça 
ou ao FUNDEJURR; 
VII – providenciar a inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos casos de dano ao Erário; 
VIII - autorizar o deslocamento de servidores, dentro do Estado de Roraima, concedendo-lhes diárias, se for 
o caso, bem como analisar a respectiva comprovação de pagamento; 
IX – determinar o apensamento de processo administrativo no âmbito de sua Secretaria; 
X – autorizar o desentranhamento de documentos, no âmbito de sua Secretaria. 
  
Art. 9.º  Autorizar o Presidente da Comissão Permanente de Licitação a praticar os seguintes atos 
administrativos: 
I – elaborar a minuta do instrumento convocatório e seus anexos; 
II – receber e julgar documentação para cadastramento de empresas; 
III – solicitar à Secretaria-Geral a abertura e o arquivamento de procedimento administrativo que trate de 
cadastramento de novas empresas; 
IV – determinar a juntada ou o desentranhamento de documentos bem como o apensamento de 
procedimentos, no âmbito da sua unidade; 
V – decidir sobre impugnação do instrumento convocatório; 
VI – proceder ao julgamento de recurso apresentado nos termos do art. 109, I, “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, 
remetendo-o à autoridade superior quando mantiver a decisão recorrida; e 
VII – decidir acerca da aplicação do art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 
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Art. 10.  Autorizar os Assessores Jurídicos e Especial da Presidência a praticarem os seguintes atos 
administrativos: 
I – determinar a abertura de procedimento administrativo; 
II – solicitar a instrução dos feitos pelas unidades competentes; 
III – determinar a juntada de documentos bem como o apensamento de procedimentos; 
IV – determinar o desarquivamento e arquivamento de procedimentos administrativos findos; 
V - autorizar o desentranhamento de documentos. 
  
Art. 11.  As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade, nos termos 
do art. 14, § 3º, Lei Estadual nº 418/2004. 
  
Art. 12.  Cabe pedido de reconsideração, dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a 
primeira decisão, não podendo ser renovado, nos prazos estabelecidos pela legislação especial. 
  
Art. 13.  A delegação das competências constantes na presente Portaria não afasta a possibilidade de 
exercício pelo do delegante, das atribuições delegadas, nos termos do § 1º, art. 14, Lei Estadual nº 
418/2004. 
  
Art. 14.  Os poderes delegados nesta Portaria não podem ser objeto de subdelegação. 
  
Art. 15.  A autoridade delegante poderá revogar, a qualquer tempo, os poderes conferidos por meio desta 
Portaria. 
  
Art. 16.  Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência. 
  
Art. 17.  Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação. 
  
Art. 18.  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Presidencial nº 738/2012 e 
alterações, bem como a Portaria Presidencial nº 619/2017. 
  
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI  
Presidente 

 
 

PORTARIA N.° 1056, DO DIA 18 DE MAIO DE 2017. 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO RAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,  
 
CONSIDERANDO que a Administração deste Tribunal de Justiça tem como premissa buscar os meios para 
a efetividade da tutela jurisdicional esculpida no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO alinhamento do Projeto - Gestão das cartas precatórias, do Plano de Gestão 2017-2019, 
aos objetivos estratégicos previstos na Resolução TP nº 03, de 04 de março de 2015. 
 
CONSIDERANDO a implantação do processo eletrônico na maioria das unidades judicias de 1º grau do 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. 
 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 98 e seguintes do Provimento CGJ n.º 002, de 06 de fevereiro de 
2017. 
  
RESOLVE:  
  
Art. 1º. Implantar a Carta Precatória Eletrônica como ferramenta obrigatória para expedição, tramitação e 
devolução de cartas entre as unidades judiciais que operem o sistema Projudi no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima. 
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Parágrafo único. As cartas precatórias recebidas de outros tribunais, por meio físico ou via malote digital, 
serão digitalizadas, inseridas e cadastradas no sistema de processo eletrônico e a sua devolução se dará, 
preferencialmente, por meio eletrônico.  
 
Art. 2º. A formação e os demais atos da carta precatória terão registro, visualização, tramitação e controle 
exclusivamente por meio eletrônico e serão assinados digitalmente, com elementos que permitam a 
identificação do magistrado ou servidor responsável. 
 
Art. 3º.  O Juízo deprecante terá acesso integral à movimentação da carta precatória no Juízo deprecado, 
cuja visualização dispensará a requisição de informações sobre seu andamento. 
 
Art. 4º.  A Secretaria de Tecnologia da Informação efetuará as adequações estritamente necessárias ao 
correto funcionamento do módulo de Cartas Precatórias Eletrônicas no Projudi. 
 
Parágrafo único. O Setor de Sistemas Judicias organizará o funcionamento das serventias no Sistema 
Projudi para permitir a integração e a tramitação das cartas precatórias eletrônicas entre as comarcas e 
varas, respeitadas as competências das unidades judiciárias previstas no Código de Organização Judiciária 
(Lei Complementar n.º 221, de 09 de janeiro de 2014). 
 
Art. 5º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
 

PORTARIAS  DO DIA 18 DE MAIO DE 2017  
  
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO RAIMA , no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
  
CONSIDERANDO o disposto nos art. 6.º e 7.º da Resolução n.º 051/11 do Tribunal Pleno, utilizada como 
parâmetro para concessão de afastamentos, 
  
CONSIDERANDO o teor do processo SEI n.º 0008040-21.2017.8.23.8000, 
  
RESOLVE:  
  
N.º 1057 - Prorrogar, até o dia 26.05.2017, a designação do Dr. BRENO JORGE PORTELA SILVA 
COUTINHO, Juiz de Direito titular da Segunda Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, para, 
cumulativamente, responder pela Vara de Crimes contra Vulneráveis, em virtude de férias da titular, objeto 
da Portaria n.º 1036, de 16.05.2017, publicada no DJE n.º 5977, de 17.05.2017. 
  
N.º 1058 - Prorrogar, até o dia 26.05.2017, a designação da Dr.ª LILIANE CARDOSO , Juíza Substituta, 
para auxiliar na Vara de Crimes contra Vulneráveis, objeto da Portaria n.º 1038, de 16.05.2017, publicada 
no DJE n.º 5977, de 17.05.2017. 
  
N.º 1059 - Designar o Dr. RAIMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO , Juiz Substituto, para 
responder pela Segunda Vara Criminal, no dia 19.05.2017, em virtude de dispensa do expediente do Dr. 
Marcelo Lima de Oliveira, sem prejuízo de sua designação para responder pela Vara da Justiça Itinerante, 
objeto da Portaria n.º 997, de 05.05.2017, publicada no DJE n.º 5970, de 08.05.2017. 
  
N.º 1060 - Designar o Dr. RAIMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO , Juiz Substituto, para 
responder pela Segunda Vara Criminal, nos períodos de 22.05 a 02.06.2017 e de 05 a 06.06.2017, em 
virtude de recesso e dispensa do expediente do Dr. Marcelo Lima de Oliveira. 
  
N.º 1061 - Designar o Dr. CLEBER GONÇALVES FILHO , Juiz Substituto, para responder pelo Primeiro 
Juizado de Violência Doméstica, no período de 25 a 27.05.2017, em virtude de afastamento da titular, sem 
prejuízo de sua designação para auxiliar no Segundo Juizado Especial Cível, objeto da Portaria n.º 1045, de 
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16.05.2017, publicada no DJE n.º 5977, de 17.05.2017 e retificada conforme errata publicada no DJE n.º 
5978, de 18.05.2017. 
  
N.º 1062 - Designar a Dr.ª NOEMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA , Juíza Substituta, para auxiliar no 
Primeiro Juizado de Violência Doméstica, no período de 25 a 27.05.2017, sem prejuízo de sua designação 
para responder pelo Segundo Juizado Especial Cível, objeto da Portaria n.º 1043, de 16.05.2017, publicada 
no DJE n.º 5977, de 17.05.2017. 
  
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI  
Presidente 

 
 

PORTARIA N.° 1063, DO DIA 18 DE MAIO DE 2017. 
 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RO RAIMA , no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, e tendo em vista o disposto no art. 51 da Lei n.º 8.666/1993,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Constituir a Comissão Especial de Credenciamento para processar e julgar o Cadastramento de 
Leiloeiro Público no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. 
 
Art. 2º  Designar os servidores abaixo para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão que 
processará e julgará o Cadastramento de Leiloeiro Público: 
 
Henrique de Melo Tavares – Presidente 
Fabiano Talamás de Azevedo - Secretário 
Francinéia de Souza e Silva - Membro 
Márcio Costa Gomes  - Membro 
Anderson Ribeiro Gomes - Membro 
 
Art. 3º  A Comissão Especial de Credenciamento funcionará até que cessem todas as atividades atinentes 
ao Cadastramento de Leiloeiro Público. 
 
Art. 4º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
  

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 
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CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Expediente de 18/05/2017

SEI Nº 0003440-54.2017.8.23.8000

Assunto: Comunicação

Origem: 3º Juizado Especial Cível

Decisão

1.  Trata-se de ofício  encaminhado pelo juiz  de direito (...),  que enviou cópia da certidão

elaborada pelo oficial de justiça (...), referente aos autos nº (...), bem como do pedido de reconsideração e

da consequente decisão, para ciência e providência que esta Corregedoria entender cabível.

2. Na certidão confeccionada pelo servidor no dia 13/12/2016, o oficial informa que deixou de

realizar  o  ato  do  mandado  e  o  devolveu  ao  cartório,  no  estado,  em  razão  do  número  excessivo  de

mandados para e cumprimento designados a este meirinho e o prazo exíguo para cumpri-los; Apontou as

zonas em que vem atuando e informou que foi  “escalado” para trabalhar durante o período do recesso

forense; Apresentou tabela estatística de distribuição de mandados e ao final requereu novo prazo e nova

distribuição após o recesso forense, para o cumprimento do mandado em questão.

3. No dia 03/02/2017 o oficial enviou pedido de reconsideração ao juiz do (...) em razão do

despacho que determinou o encaminhamento da presente situação a esta Corregedoria.

4.  O pedido foi  indeferido e o magistrado determinou o envio das informações para este

órgão correicional.

5. É o relatório.

6. Analisando os argumentos apresentados na certidão e no pedido de reconsideração do

servidor, bem como do volume de mandados atribuídos a ele naquele período específico, comprovado pelas

tabelas de mandados recebidos e estatística de mandados, não há como atribuir uma conduta ao oficial que

seja passível de punição por esta CGJ.

7. É sabido que a quantidade de oficiais de justiça é reduzida, o que contribuiu para uma

certa demora no atendimento dos mandados. De outra banda, os servidores devem dispensar o esforço

necessário para o cumprimento mais célere e eficiente possível das demandas.

8.  Nesse passo,  analisando o  caso concreto,  repise-se,  não restou configurada evidente

infração disciplinar e, por essas razões determino o arquivamento do feito na forma do parágrafo único do

art. 138 da Lei Complementar 053/2001.

9. Publique-se com as cautelas devidas. Registre-se. Intime-se.
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RODRIGO FURLAN

Juiz Auxiliar da Corregedoria
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SEI Nº 0005362-33.2017.8.23.8000

Assunto: Comunicação

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista

Decisão

Trata-se  de  memorando  encaminhado  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  (...),  para  ciência  e

providências quanto aos fatos narrados pelo Oficial de Justiça (...) nos autos nº (...).

Em síntese, os fatos referem-se ao não cumprimento de mandado de citação de réu preso

(...), em virtude da recusa dos reeducandos em “receber citações e intimações”.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,  vale  destacar  que  o  sistema  prisional  do  Estado  de  Roraima,  máxime  a

Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, passa por verdadeira convulsão, ensejando, inclusive a presença da

força nacional para contenção da ordem.

Neste passo, não se pode responsabilizar os Oficiais de Justiça pela desordem generalizada

do sistema prisional estadual, derivada da má gestão de sua administração.

Posto isso, ante a ausência de dolo ou culpa por parte do Oficial de Justiça, decido pelo

arquivamento do feito, nos termos do parágrafo único, do art. 138, da LCE n.° 053/2001.

Dê-se ciência, por ofício, ao Secretário de Estado de Justiça e Cidadania dos fatos noticiados

nesse processo: 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.

Publique-se com as cautelas devidas. Registre-se. Intimem-se.

Boa Vista, 16 de maio de 2017.

RODRIGO FURLAN

Juiz Auxiliar da Corregedoria

SICOJURR - 00056929

M
w

O
zz

Iz
9I

aQ
S

kL
U

ej
+

oY
w

S
jL

vV
o=

C
or

re
ge

do
ria

Boa Vista, 19 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5979 082/142



SEI Nº 0006447-54.2017.8.23.8000

Assunto: Sindicância Investigativa

Origem: Corregedoria Geral de Justiça

Decisão

1.  Cuida-se  de  Sindicância  Investigativa  instaurada  para  apuração  de  eventual

responsabilidade de servidor(es), pela não localização de objetos apreendidos, referentes a feitos criminais

que tramitaram na Comarca de (...).

2. Conforme instrução realizada pela Comissão Permanente de Sindicância, não há como

precisar o momento em que os objetos desapareceram, nem quem seria o responsável,  à época, pela

serventia, uma vez que não há informações sobre a tramitação dos processos.

3.  Solicitadas  informações à Diretoria  do  Fórum sobre  o  possível  envio  das  armas para

destruição,  cuja  resposta  foi  negativa  ante  a  não  localização  de  registros  no  setor  competente.

4. Requisitadas, ainda, cópias das ações penais relativas aos objetos, contudo, não foi obtido

êxito no deslinde da questão.

5.  Destaca a Comissão Sindicante,  não ter havido prejuízos ao andamento dos feitos, os

quais foram devidamente concluídos há mais de dez anos, com a apuração dos fatos e responsabilização

dos réus.

6. Por fim, ressalta se mostrar infrutífera qualquer verificação junto à delegacia policial de

origem, uma vez que houve a mudança total do quadro de servidores, com o advento do concurso público

da Polícia Civil do Estado.

7.  Por  essas  razões,  acolho  integralmente  o  relatório  da  CPS  (0146887),  razão  porque

determino  o  arquivamento  do  feito,  na  forma  do  parágrafo  único  do  art.  138  da  LCE  n.º  053/01.

8. Publique-se com as cautelas devidas. Registre-se. Intime-se.

RODRIGO FURLAN

Juiz Auxiliar da Corregedoria
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SEI Nº 0007601-44.2016.8.23.8000

Assunto: Verificação Preliminar

Origem: Corregedoria Geral de Justiça

Decisão

Trata-se  de petição apresentada por  (...)  comunicando ter  adquirido  uma área na região

denominada  Tacutu,  no  município  de  Bonfim-RR.  Alega  que  de  forma irregular  o  ITERAIMA,  abriu  o

Processo (...), fez a outorga do título definitivo sob condição resolutiva nº (...) à (...).

Relata ainda que, a empresa (...), dizendo-se arrendatária de (...), ocupou o imóvel em 2012,

resultando em ação de reintegração de posse que foi extinta em razão da devolução da posse acordada

entre o peticionante e a citada empresa.

 Informa  que,  recentemente  a  posse  do  requerente  foi  ameaçada  por  (...)  que  vem

oferecendo a área à venda.

 Por fim, relata que obteve junto ao Cartório de Registro de Imóveis a Certidão de Cadeia

Dominial Vintenária sem ônus Reais, tendo causado "estranheza a abertura da matrícula (...) desvinculada

da matrícula original (...) que contém condição resolutiva".

Assim, requer esclarecimentos por parte do Registro de Imóveis da Comarca de Boa Vista

sobre as condições relatadas na petição, bem como que seja bloqueada a matrícula (...), nos cartórios de

Registros de Imóveis  das comarcas de Boa Vista e Bonfim,  com fito  de evitar  a venda do imóvel  em

questão.

Diante do exposto, a Desa. Tânia Vasconcelos Dias proferiu decisão no evento 0059355 (fl.

23), determinando a remessa do procedimento à CPS para abertura de Verificação Preliminar e expedição

de notificação ao Oficial de Registro de Imóveis, solicitando informações pertinentes ao caso relatado. Ao

final,  deixou  de  apreciar  o  pedido  de  bloqueio  da  matrícula  (...),  por  não  ser  competência  desta

Corregedoria.

Instado  a  se  manifestar,  o  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  apresentou  as  seguintes

informações no evento n.º 0062687:

1 - Esclareceu que o imóvel em questão foi regularmente registrado no C.R.I de Boa Vista

sob a Matrícula n.º (...), sendo lavrado o (...), no dia 03/04/2012 contendo o registro de Título Definitivo n.º

(...), outorgado em favor da Sra. (...), pelo ITERAIMA, contendo as condições resolutivas da propriedade.

2 – Foi realizada a (...), fazendo constar a liberação de condição resolutiva, considerando que

o ato não apresentava irregularidade formal, já que foi expedido pelo Diretor Presidente a época dos fatos e

devidamente autenticado por Tabelião notarial.

3 – Em ato contínuo, informou que foi apresentado a Escritura de Compra e Venda constando

como Transmitente a Sra. (...) e como Adquirente o Sr. (...), sendo lavrado o (...) no dia 26/12/2014 em
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nome do adquirente como novo proprietário.

4- Em relação a matrícula (...) informou que está intrinsecamente ligada a de número (...), não

se tratando de abertura de nova matrícula sem vinculação, como entende o requerente, sendo aberta esta

nova por ter sido objeto de georreferenciamento o presente imóvel, em conformidade com o artigo 9º do

Decreto  n.º  4.449 e  Instrução Normativa  n.º  77  do INCRA,  estando todos  os  documentos  probatórios

armazenados na Serventia.

Com as informações, a Desa. Tânia Vasconcelos Dias proferiu novo despacho solicitando ao

cartório de Registro de Imóveis cópia da matrícula (...), para verificação da especificação de vínculo desta

com a matrícula (...), sendo prontamente atendida e anexada no evento n.º 0126548.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando os documentos acostados, verifica-se que a matrícula (...) menciona o vínculo,

constando no registro anterior a matrícula (...), informando ainda o encerramento da  atual matrícula para

efeitos de novos registros e averbações, em virtude do imóvel ter passado para a jurisdição da Serventia da

Comarca de Bonfim/RR.

O Cartório de Registro de Imóveis comprovou que os atos praticados na serventia estão de

acordo com os documentos apresentados, não existindo nenhum impedimento legal para a lavratura do ato,

nem vício aparente na averbação.

Desta  forma,  no  âmbito  de  competência  desta  CGJ,  os  esclarecimentos  e  documentos

apresentados  pelo  Oficial  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Boa  Vista/RR  são  suficientes  para

demonstrar a regularidade do registro e averbações.

No entanto, faculta-se ao requerente acesso às vias ordinárias, na esfera judicial a fim de

requerer o que entender de Direito.

Assim, arquive-se a presente verificação preliminar. Notifique-se o autor da petição e o Oficial

de Registro para ciência da presente Decisão.

Publique-se.

RODRIGO FURLAN

Juiz Auxiliar da Corregedoria
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Compromissário : F.D.S.C.J

Sindicância Investigativa:  0006957-67.2017.8.23.8000

Origem: Corregedoria Geral de Justiça

 

 

“Vistos etc. Em razão do termo de Ajustamento de Conduta 0149504, proposto pela Comissão Permanente
de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar (CPS), e da aceitação da proposta pelo servidor,
homologo o presente Termo para que produza seus efeitos jurídicos, ficando o servidor ciente de que este
benefício não poderá ser concedido novamente pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 187, § 2º do
Provimento  CGJ  Nº  02/2017.  Publique-se  extrato  no  Diário  da  Justiça  Eletrônico.  À  Secretaria  da
Corregedoria-Geral de Justiça para as anotações necessárias.”

 

Boa Vista, 16 de maio de 2017.

 

MAURO CAMPELLO

Corregedor Geral de Justiça
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SECRETARIA GERAL 
 

PROCEDIMENTO SEI 0003272-52.2017.8.23.8000 
ESPECIFICAÇÃO:  Homologação – Pregão Eletrônico n.º  013/2017 

 
DECISÃO 0151635 

 
1. Acolho o Parecer Jurídico do SG/NUJAD nº 210/2017 (evento nº 0151016), bem como a manifestação 

da Coordenadora do Núcleo Jurídico Administrativo e, com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei nº 
8.666/93, c/c o art. 1º, inciso III, da Portaria TJRR nº 738/2012 e na previsão contida no Manual de 
Procedimentos - Resolução TJRR nº 57/2014, homologo  o processo licitatório realizado na 
modalidade Pregão , forma Eletrônica, registrado sob o nº 013/2017 , cujo objeto é a formação de 
registro de preços para a aquisição de 15 (quinze) licenças definitivas de software para o apoio ao 
desenvolvimento, incluindo suporte/atualizações pelo período mínimo de 12 (doze) meses, nas 
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência nº 20/2017, processado em 
conformidade com a Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006, 
Resoluções TJRR nº 026/2006 e 08/2015, e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666/93, tendo como 
vencedoras a  empresa: 

     Item 01  adjudicado à empresa CAMPOS & MENEZES LTDA - ME, no valor de R$ 27.569,70 (vinte e 
sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos). 

2. Visando dar celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos, autorizo , desde já, a aquisição 
dos eventuais pedidos decorrentes da ARP, desde que guardem correlação com os objetos registrados, 
respeitando suas quantidades e especificações, bem como que se demonstre a regularidade das 
empresas beneficiárias da Ata e mediante a informação de disponibilidade orçamentária para o 
atendimento das despesas, devendo-se, oportunamente, emitir os correspondentes empenhos e dar 
publicidade das contratações decorrentes da ARP. 

3. Providencie-se a homologação no respectivo site. 
4. Publique-se. 
5. Após, à Secretaria de Gestão Administrativa  para adoção de providências quanto à contratação. 
 

Boa Vista – RR, 18 de maio de 2017. 
 

ELÍZIO FERREIRA DE MELO 
SECRETÁRIO-GERAL 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
 

PORTARIAS DO DIA 18 DE MAIO DE 2017 

 

A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 5º, IX da Portaria n.º 738 de 
04 de maio de 2012, 
 

RESOLVE: 

 

Nº 158 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0008117-30.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias aos servidores abaixo discriminados, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Maria da Luz Candida de Souza Motorista 0,5 (meia) 

Catarina Cruz Butel 
Analista Judiciária - Serviço 

Social 
0,5 (meia) 

Renata Guedes Móz Analista Judiciária - Psicologia 0,5 (meia) 

Destinos: Vila Jatobá - Município do Cantá. 

Motivo: Para realizarem estudo de caso, em decorrência de demanda judicial. 

Data: 23/05/2017. 

 

Nº 159 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0008024-67.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias ao servidor abaixo discriminado, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Leonardo Penna Firme Tortarolo Oficial de Justiça 14 (quatorze) 

Destinos: Município de Caracaraí 

Motivo: Cumprir mandados judiciais em virtude de determinação presidencial 

Data: 17 - 20/01/2017, 17 - 19/04/2017, 10 - 11/05/2017, 17 - 18/05/2017. 

 

Nº 160 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0007220-02.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias aos colaboradores abaixo discriminados, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

D.M.D.S Colaborador/PM 1,5 (uma e meia) 

J.R.D.A Colaborador/PM 0,5 (meia) 

Motivo: Prestar serviço de segurança velada 

 

Nº 161 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0007495-48.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias ao colaborador abaixo discriminado, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

M.V.S.P Colaborador/PM 4,5 (quatro e meia) 

Motivo: Prestar serviço de segurança velada 

 
Boa Vista,18 de maio de 2017. 

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 
 

PORTARIAS DO DIA 18 DE MAIO 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 1300 - Designar o servidor VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, Analista Judiciário - Análise de 
Sistemas, para responder pela Função de Chefe do Setor de Sistemas Judiciais, no período de 08.05 a 
06.06.2017, em virtude de férias do titular. 
 

N.º 1301 - Designar a servidora FABIOLA MOREIRA NAVARRO DE MORAIS, Técnica Judiciária, para 
responder pela Subsecretaria de Finanças, no período de 05 a 14.06.2017, em virtude de férias da titular. 
 

N.º 1302 - Designar o servidor EDUARDO QUEZADO DO NASCIMENTO ARAÚJO, Analista Judiciário - 
Análise de Processos, para responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Quinta Vara Cível/ Secretaria, 
no período de 27.06 a 11.07.2017, em virtude de férias da titular. 
 

N.º 1303 - Designar o servidor MAURÍCIO ROCHA DO AMARAL, Assessor Técnico I, para, sem prejuízo 
de suas atribuições, responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Secretaria do Tribunal Pleno, no 
período de 12.06 a 11.07.2017, em virtude de férias do titular. 
 

N.º 1304 - Designar o servidor MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, Função Técnica Especializada, para, 
sem prejuízo de suas atribuições, responder pela Subsecretaria de Material, no período de 04.05 a 
02.06.2017, em virtude de afastamento da titular. 
 

N.º 1305 - Designar a servidora YANE NOGUEIRA SEVERO GAMEIRO, Assessora Jurídica, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, responder pela Coordenação do Núcleo Jurídico Administrativo, no período de 
22.05 a 03.06.2017, em virtude de recesso da titular. 
 

N.º 1306 - Designar o servidor FRANCISCO SOCORRO PINHEIRO DOS ANJOS, Assessor Jurídico, para, 
sem prejuízo de suas atribuições, responder pela Coordenação do Núcleo Jurídico Administrativo, no 
período de 05 a 14.06.2017, em virtude de férias da titular. 
 

N.º 1307 - Designar a servidora POLLYANNE QUEIROZ LOPES DOS SANTOS, Técnica Judiciária, para 
responder pela Função de Chefe do Setor de Coordenação dos Programas de Acesso à Justiça, no período 
de 15 a 31.05.2017, em virtude de afastamento do titular. 
 

N.º 1308 - Designar a servidora EUMÁRIA TEIXEIRA DA SILVA, Chefe de Gabinete de Juiz, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico da Comarca de Rorainópolis/ 
Gabinete, no período de 15 a 24.05.2017, em virtude de férias da servidora Camila Cristina Xavier Coelho. 
 

N.º 1309 - Designar a servidora GISELLE DAYANA GADELHA PALMEIRA, Analista Judiciário - Análise de 
Processos, para responder pelo cargo de Assessor Jurídico de 2º Grau do Gabinete do Des. Almiro Padilha/ 
Assessoria Jurídica, no período de 15 a 24.05.2017, em virtude de férias da servidora Bruna Rafaell Sousa. 
 

N.º 1310 - Designar a servidora ZILVA NETA FARIAS AMORIM, Chefe de Gabinete de Juiz, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Diretor de Secretaria da Comarca de Alto Alegre/ 
Secretaria, nos dias 19, 22 e 23.05.2017, no período de 19 a 30.06.2017 e no dia 03.07.2017, em virtude de 
afastamento e férias da titular. 
 

N.º 1311 - Tornar sem efeito a Portaria n.° 877, de 27.03.2017, publicada no DJE n.° 5946, de 28.03.2017, 

que alterou 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. 
 

N.º 1312 - Alterar as férias do servidor ÂNGELO JOSÉ DA SILVA NETO, Chefe de Setor, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 06.11 a 05.12.2017. 
 

N.º 1313 - Alterar a 3.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 15 a 24.05.2017. 
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N.º 1314 - Alterar as férias da servidora CINARA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, Técnica Judiciária, referentes 
ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 01 a 30.08.2017. 
 

N.º 1315 - Alterar as 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 nos períodos de 27.09 a 11.10.2017 e de 23.11 a 07.12.2017. 
 

N.º 1316 - Alterar as 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 
2017, para serem usufruídas nos períodos de 22.01 a 05.02.2018 e de 02.05 a 16.05.2018. 
 

N.º 1317 - Alterar a 2.ª etapa das férias da servidora CLEIDE APARECIDA MOREIRA, Oficial de Justiça - 
Em Extinção, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 06.07 a 25.07.2017. 
 

N.º 1318 - Alterar a 2.ª etapa das férias do servidor EVÂNIO MENEZES DE ALBUQUERQUE, Chefe de 
Gabinete de Desembargador, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 05 a 
14.06.2017. 
 

N.º 1319 - Alterar a 2.ª etapa das férias do servidor GILSEMBERGUE ALMEIDA LACERDA, Função 
Técnica Administrativa de Análise e Acompanhamento da Gestão de Contratos, referentes ao exercício de 
2017, para serem usufruídas no período de 19 a 28.09.2017. 
 

N.º 1320 - Alterar a 2.ª etapa das férias do servidor JECKSON LUIZ TRICHES, Oficial de Justiça - Em 
Extinção, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 21.08 a 04.09.2017. 
 

N.º 1321 - Alterar a 1.ª etapa das férias do servidor JOELSON DE ASSIS SALLES, Chefe de Setor, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 29.05 a 07.06.2017. 
 

N.º 1322 - Conceder as férias da servidora LORENA BARBOSA AUCAR SEFFAIR, Diretora de Secretaria, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas nos períodos de 19 a 28.06.2017 e de 16.10 a 
04.11.2017. 
 

N.º 1323 - Alterar a 1.ª e 2ª etapas das férias do servidor LUMARK GOMES FARIAS ALVES MAIA, 
Assessor Jurídico, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 16 a 25.10.2017 
e de 08 a 17.01.2018. 
 

N.º 1324 - Alterar as férias do servidor MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA, Subsecretário, referentes 
ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 05 a 14.06.2017 e de 29.11 a 18.12.2017. 
 

N.º 1325 - Alterar as férias da servidora RAISSA PINTO CARDOSO MARQUES, Analista Judiciária - 
Serviço Social, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 24.07 a 02.08.2017, 
08 a 17.01.2018 e de 22 a 31.01.2018. 
 

N.º 1326 - Alterar a 1.ª etapa das férias da servidora SUANAM NAKAI DE CARVALHO NUNES, Escrivã - 
Em Extinção, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 12 a 21.07.2017. 
 

N.º 1327 - Alterar a 3ª etapa das férias do servidor WENDEL CORDEIRO DE LIMA, Oficial de Justiça - Em 
Extinção, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 28.08 a 06.09.2017. 
 

N.º 1328 - Convalidar o afastamento para doação de sangue do servidor FRANCINALDO DE OLIVEIRA 

SOARES, Técnico Judiciário, no dia 19.12.2016. 
 

N.º 1329 - Conceder à servidora CINARA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, Técnica Judiciária, 18 (dezoito) dias 
de recesso forense, referente a 2016, nos períodos de 31.08 a 06.09.2017 e de 06.11 a 16.11.2017. 
 

N.º 1330 - Conceder ao servidor EDUARDO QUEZADO DO NASCIMENTO ARAÚJO, Analista Judiciário - 
Análise de Processos, 18 (dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, nos períodos de 05 a 
19.05.2017. 
 

N.º 1331 - Conceder ao servidor FABIANO TALAMÁS DE AZEVEDO, Função Técnica Especializada de 
Pregoeiro, 18 (dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, nos períodos de 19 a 21.06.2017 e de 
23.11 a 07.12.2017. 
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N.º 1332 - Conceder à servidora PRISCILA PIRES CARNEIRO RAMOS, Assessora Jurídica de 2.º Grau, 
18 (dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, nos períodos de 07 a 14.06.2017 e de 11 a 
20.09.2017. 
 

N.º 1333 - Conceder afastamento em virtude de casamento do servidor ELTON PACHECO ROSA, Técnico 
Judiciário, no período de 16 a 23.05.2017. 
 

N.º 1334 - Conceder ao servidor EVÂNIO MENEZES DE ALBUQUERQUE, Chefe de Gabinete de 
Desembargador, licença-paternidade, no período de 15.05 a 03.06.2017. 

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

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA N.º 1335, DO DIA 18 DE MAIO 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 0008065-34.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 

RESOLVE: 
 

Conceder dispensa do serviço à servidora LORENA BARBOSA AUCAR SEFFAIR, Diretora de Secretaria, 
nos dias 19, 22 e 23.05.2017, 29 e 30.06.2017 e 03.07.2017, em virtude de ter trabalhado nas eleições 
municipais 2016. 

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

 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA N.º 1336, DO DIA 18 DE MAIO DE 2017 

 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E 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 disposto no §2.º do art. 16 da Resolução n.º 074/2011, 
 

RESOLVE: 

 
Interromper, por necessidade do serviço, a contar de 17.05.2017, da 2ª etapa das férias do servidor 

LUMARK GOMES FARIAS ALVES MAIA, Assessor Jurídico, referentes ao exercício de 2016, devendo o 
saldo remanescente de 06 (seis) dias ser usufruído nos períodos de 14 a 19.08.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 

PORTARIA DO DIA 12 DE MAIO 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 1259 - Designar a servidora NATASHA VASCONCELOS DOS SANTOS, Assessora Especial, para, 
sem prejuízo de suas atribuições, responder pela Assessoria Jurídica de 2º Grau do Gabinete do Des. 
Cristóvão Suter, no período de 02 a 16.05.2017, em virtude de afastamento da servidora Olene Inacio de 
Matos. 

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

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Expediente de 18/05/2017  
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

Nº DO CONTRATO:  051/2016 Ref. ao SEI nº 0002070-42.2016.6.23.8000 

ADITAMENTO:  Primeiro Termo Aditivo 

OBJETO:  Serviços de manutenção de equipamentos de informática, com fornecimento de 
peças 

CONTRATADA:  PRN Informática – CNPJ: 34.812.669/0001-08  

FUNDAMENTAÇÃO:  Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93  

OBJETO  
ALTERAÇÃO:  

Cláusula Primeira  
Considerando o valor global do contrato R$ 54.750,00 (cinquenta e quatro mil e 
setecentos e cinquenta reais), o valor do aditivo (25%) será de 13.687,50 (treze mil, 
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 
Parágrafo primeiro - R$ 10.000,00 (dez mil reais) será adicionado ao valor destinado 
ao Serviço; 
Parágrafo segundo - R$ 3.687,50 (três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 
cinquenta centavos) será adicionado ao valor destinado ao Material; 
 
Cláusula Segunda  
Ficam mantidas as demais Cláusulas do Instrumento original. 

CONTRATANTE:  Elízio Ferreira de Melo – Secretário-Geral.  

CONTRATADA:  Pedro Rodrigues Neto – Representante da Contratada 

DATA:  Boa Vista – RR, 18 de maio de 2017. 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Expediente de 18/05/2017 

 

DECISÃO 

  

Trata-se de pedido de credenciamento encaminhado a esta Secretaria através do SEI nº 0008042-
88.2017.8.23.8000  para o Servidor ROSALVO RIBEIRO SILVEIRA, Presidente da Comissão Permanente 
de Avaliação de Documentos, matrícula nº 3010059, com o qual esta Secretaria corrobora, para o 
credenciamento, a fim de que ele conduza os veículos disponíveis no Tribunal de Justiça, em virtude da 
peculiaridade e também da grande quantidade de atividades externas realizadas por aquele Setor. 

Foi anexada a cópia da CNH do Servidor. 
É o breve relatório. 
O Art. 5º. da Portaria 1514/11, alterado pela Portaria 757/2012, estabelece que são condutores dos veículos 
do TJRR, para fins da Resolução 027/2009-TP, os servidores investidos no cargo efetivo de motorista – em 
extinção e os especialmente credenciados para dirigir veículos do Poder Judiciário, com fulcro no art. 6º da 
Portaria 1514/2011. 

Existem dois tipos de credenciamento: o credenciamento por período de tempo e o credenciamento por 
evento. O primeiro encontra-se estabelecido no artigo 8º da Portaria supramencionada e poderá ser 
concedido por até 24 (vinte e quatro) meses, a critério da Secretaria e em conformidade com a validade da 
CNH do Servidor. 

No caso em análise o Servidor será credenciado por período de tempo em virtude da grande demanda de 
serviços externos do tribunal. 

Assim, preenchidos todos os requisitos para o credenciamento por período de tempo e levando em 
consideração a validade da CNH do Servidor 

Por essas razões, credencio o Servidor, ROSALVO RIBEIRO SILVEIRA, Presidente da Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos, matrícula nº 3010059 até a data de vencimento da CNH, dia 
(08/01/2018) para que conduza os veículos disponíveis neste Tribunal, ressalvando as situações elencadas 
no Art. 10º da Portaria 1514/11-Presidência. 

Publique-se. 

Encaminhe à Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas para a confecção da Carteira de 
Credenciamento, na qual solicito que conste o termo final da autorização para dirigir. 

Após, volte-me para providências necessárias, em especial ao registro e a distribuição da Carteira de 
Credenciamento. 

Boa Vista-RR, 18 de maio de 2017. 

Reubens Mariz  
Secretário de Infraestrutura e Logística 
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040, 041, 042, 043, 044, 045, 077, 081

000182-RR-N: 074

000200-RR-A: 049

000209-RR-N: 072

000216-RR-E: 048

000262-RR-N: 046

000315-RR-B: 084

000338-RR-B: 075

000350-RR-B: 061

000419-RR-E: 059

000475-RR-E: 048

000550-RR-N: 050

000565-RR-N: 053

000595-RR-N: 005

000647-RR-N: 068, 081

000686-RR-N: 056

000732-RR-N: 047

000736-RR-N: 084

000858-RR-N: 048

000907-RR-N: 080

000911-RR-N: 073

000936-RR-N: 047

001060-RR-N: 046

001094-RR-N: 047, 078

001095-RR-N: 082

001193-RR-N: 073

001320-RR-N: 058, 085

001375-RR-N: 082

001418-RR-N: 077

001442-RR-N: 059

001455-RR-N: 047

001535-RR-N: 077

000220-TO-N: 046

Cartório Distribuidor

3ª Vara Criminal
Juiz(a): Marcelo Mazur

Rest. de Coisa Apreendida
001 - 0004862-75.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.004862-2
Autor: Ronald Magalhães da Silva
Distribuição por Sorteio em: 17/05/2017. Transferência Realizada em:
17/05/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

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

Inquérito Policial
002 - 0067028-37.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.067028-4
Indiciado: A.
Nova Distribuição por Sorteio em: 17/05/2017.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Alimentos - Lei 5478/68
003 - 0001500-65.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001500-1
Autor: L.S.A. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 3.000,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

004 - 0001501-50.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001501-9
Autor: D.A.C. e outros.
Criança/adolescente: N.S.A.C.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 3.000,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

005 - 0004155-10.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.004155-1
Autor: D.S.V.N. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 15/05/2017.
Valor da Causa: R$ 38.560,00.
Advogado(a): Eugênia Louriê dos Santos

Juiz(a): Elvo Pigari Junior
006 - 0001351-69.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001351-9
Autor: M.T.M.S. e outros.
Criança/adolescente: L.N.S.J. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 3.600,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

007 - 0001513-64.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001513-4
Autor: N.S.C. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 1.200,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Dissol/liquid. Sociedade
008 - 0001542-17.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001542-3
Autor: E.M.F. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Guarda
009 - 0001300-58.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001300-6
Autor: K.A. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

010 - 0001553-46.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001553-0
Autor: R.F.C. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

011 - 0001572-52.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001572-0
Autor: F.P.O. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
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Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

012 - 0001573-37.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001573-8
Autor: F.P.O. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

013 - 0001576-89.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001576-1
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Habilitação P/ Casamento
014 - 0002127-69.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002127-2
Autor: R.S.P. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

015 - 0002198-71.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002198-3
Autor: J.C.A. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

016 - 0002202-11.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002202-3
Autor: G.E.P.M. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

017 - 0002288-79.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002288-2
Autor: D.C.S.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 28.042.017,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

018 - 0002405-70.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002405-2
Autor: L.O.N.D. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

019 - 0002406-55.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002406-0
Autor: J.L.C.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

020 - 0002513-02.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002513-3
Autor: D.B.N. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

021 - 0002518-24.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002518-2
Autor: E.M. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Homol. Transaç. Extrajudi
022 - 0001549-09.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001549-8
Requerido: Katiane das Neves Ferreira Sales e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 700,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

023 - 0001551-76.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001551-4
Requerido: Katiane das Neves Ferreira Sales e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.

Valor da Causa: R$ 274,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

024 - 0001558-68.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001558-9
Requerido: Erika Danielly de Souza Maciel e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 474,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Juiz(a): Erick Cavalcanti Linhares Lima

Alimentos - Lei 5478/68
025 - 0002216-92.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002216-3
Autor: G.S.P. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 2.400,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

026 - 0002632-60.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002632-1
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 12/05/2017.
Valor da Causa: R$ 1.200,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Dissol/liquid. Sociedade
027 - 0001543-02.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001543-1
Autor: M.A.T. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 6.500,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Guarda
028 - 0001552-61.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001552-2
Autor: L.R.O.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

029 - 0001570-82.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001570-4
Autor: C.A. e outros.
Criança/adolescente: C.D.A.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

030 - 0001571-67.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001571-2
Autor: C.S.P. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

031 - 0001574-22.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001574-6
Autor: F.E. e outros.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

032 - 0001575-07.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001575-3
Autor: E.V.P.G. e outros.
Criança/adolescente: É.S.P.G.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Habilitação P/ Casamento
033 - 0002283-57.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002283-3
Autor: M.M.B. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

034 - 0002289-64.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002289-0
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Autor: C.M.N.C. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

035 - 0002293-04.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002293-2
Autor: R.A.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

036 - 0002387-49.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002387-2
Autor: J.P.F. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

037 - 0002392-71.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002392-2
Autor: G.P.G. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

038 - 0002393-56.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002393-0
Autor: A.M.C.A. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

039 - 0002532-08.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002532-3
Autor: R.M.D. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Homol. Transaç. Extrajudi
040 - 0001532-70.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001532-4
Requerido: Katiane das Neves Ferreira Sales e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 150,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

041 - 0001533-55.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001533-2
Requerido: Katiane das Neves Ferreira Sales e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 220,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

042 - 0001554-31.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001554-8
Requerido: Raimunda de Sousa Lima e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 5.500,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

043 - 0001555-16.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001555-5
Requerido: Maria dos Anjos Parnaiba de Oliveira e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 50,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

044 - 0001560-38.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001560-5
Requerido: Katiane das Neves Ferreira Sales e outros.
Distribuição por Sorteio em: 21/03/2017.
Valor da Causa: R$ 516,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Ret/sup/rest. Reg. Civil
045 - 0002388-34.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002388-0
Autor: Eriksen Oliver Reis de Lucena e outros.
Distribuição por Sorteio em: 28/04/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Publicação de Matérias

1ª Vara de Família
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet

PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Liduina Ricarte Beserra Amâncio

Alimentos - Lei 5478/68
046 - 0051413-41.2002.8.23.0010
Nº antigo: 0010.02.051413-8
Autor: Criança/adolescente
Réu: A.R.F.
ATO ORDINATÓRIO PORT001/2015  VISTA AO CAUSÍDICO OAB/RR
1060. BOA VISTA-RR,16/05/2017 ** AVERBADO **
Advogados: Helaine Maise de Moraes França, Janio Ferreira, Aldeide
Lima Barbosa Santana

Convers. Separa/divorcio
047 - 0000602-52.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000602-6
Autor: L.P.S. e outros.
Ato Ordinatório Port001/2015 Vista a causidica OAB/RR Nº936. Boa
Vista-RR, 16/05/2017
Advogados: Antonio Augusto Salles Baraúna Magalhães, Kátia dos
Santos Lima, Pâmela da Silva Costa, Marcela Pereira de Arruda

Inventário
048 - 0029738-22.2002.8.23.0010
Nº antigo: 0010.02.029738-7
Autor: Raimundo Nonato de Souza Moura
Réu: Alderico Soares Lima
Certidão Certifico e dou fé, que de ordem do M.M. Juiz de direito titular
desta vara, os presentes autos ficarão aguardando o prazo de 20 (vinte)
dias úteis, conforme pedido de fls. 211. Boa Vista-RR, 16.05.2017 **
AVERBADO **
Advogados: Sivirino Pauli, Diego Lima Pauli, Marina Pimentel Ferreira,
Diego Lima Pauli

2ª Vara de Família
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Paulo Cézar Dias Menezes

PROMOTOR(A):
Ademar Loiola Mota

ESCRIVÃO(Ã):
Maria das Graças Barroso de Souza

Inventário
049 - 0008064-02.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008064-0
Autor: Elvira Maria de Brito Lima
Réu: Espólio de Wilson Cesar de Barros
ATO ORDINATÓRIO (Portaria Conjunta nº. 001/2015, DJe nº.5587, de
16-09-2015)Autos desarquivados e à disposição da parte requerente
pelo prazo de 05 (cinco) dias.  Boa Vista - RR, 17/05/2017.  Secretaria
da 2ª Vara de Família. ** AVERBADO **
Advogado(a): Carlos Ney Oliveira Amaral

1ª Vara Militar
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Lana Leitão Martins

PROMOTOR(A):
Carlos Paixão de Oliveira

Ricardo Fontanella
ESCRIVÃO(Ã):

Aline Moreira Trindade

Ação Penal
050 - 0008658-11.2016.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.16.008658-2
Réu: Emerson Matucari da Silva

Despacho: A publicação de fls. 68 deverá sair com o nome do advogado
de fls. 67. Boa Vista, 16 de maio de 2017.Despacho: OFÍCIE-SE Á
OAB/RR INFORMANDO O TEMPO DE RETENÇÃO DO PROCESSO
PELO ADVOGADO SAMUEL ALMEIDA OAB/RR Nº1320, ALÉM DA
FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS, ATRASANDO MUITO A CONCLUSÃO DO FEITO. TAL
FATO MACULA A ATUAÇÃO DA DEFESA QUE NÃO PODE SE
PAUTAR PELA PROCRASTINAÇÃO DO PROCESSO. CADASTRE-SE
O ADVOGADO DE FLS.67. PUBLIQUE-SE NOVAMENTE O
DESPACHO DE FLS.52. COMA RESSALVA DE QUE FINDO O PRAZO
ESTABEECIDO SEM A APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ESTE
JUIZO INTERPRETARÁ COMO DESISTÊNCIA. EM:04/05/2017LANA
LEITÃO MARTINS JUÍZA DE DIREITODESPACHO (em audiência):
Defiro o pedido da  defesa, pelo prazo de cinco dias.
Advogado(a): Deusdedith Ferreira Araújo

Vara Entorp e Organi
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Daniela Schirato Collesi Minholi

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Carlos Alberto Melotto
José Rocha Neto

Marco Antonio Bordin de Azeredo
ESCRIVÃO(Ã):

Wendlaine Berto Raposo

Proced. Esp. Lei Antitox.
051 - 0007563-77.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.007563-7
Réu: Robert Viana de Souza
Despacho: "(...) 5. Outrossim, intime-se o advogado atualmente
cadastrado para justificar sua inércia, sob pena de aplicação da multa
contida no art. 265 do CPP". Desta forma, fica o advogado de defesa
intimado por meio deste DJE.
Advogado(a): Thiago Amorim dos Santos

Vara Entorp e Organi
Expediente de 18/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Daniela Schirato Collesi Minholi

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Carlos Alberto Melotto
José Rocha Neto

Marco Antonio Bordin de Azeredo
ESCRIVÃO(Ã):

Wendlaine Berto Raposo

Proced. Esp. Lei Antitox.
052 - 0045583-94.2002.8.23.0010
Nº antigo: 0010.02.045583-7
Réu: Richard Martin
 Ação Penal n.° 0010.02.045583-7
DESPACHO
Defiro o pedido constante à fl.412, na forma manifestada pelo Ministério
Público.
Boa Vista/RR, 18 de maio de 2017.

DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI
JUÍZA DE DIREITO
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Execução Penal
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

PROMOTOR(A):
Anedilson Nunes Moreira

Carlos Paixão de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Wemerson de Oliveira Medeiros

Petição
053 - 0018394-53.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018394-2
Réu: Junior Silva do Carmo
 SENTENÇA
Trata-se de comunicado de cumprimento de mandado de prisão e
procedimento de recambiamento do reeducando supra para a comarca
de Belém/PA.
Considerando as comunicações do Departamento Penitenciário Estadual
 DICAP/DESIPE, juntadas às fls. 54 a 56, especialmente o Relatório de
Missão nº 124/2017 de fls. 55,verifica-se que o r. recambiamento fora
realizado em 06.05.17, não restando portanto providências adicionais a
serem tomadas por este juízo.
Desta forma, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos
termos do art. 487 do CPC.
Oficie-se a U.P. para que seja lançado o recambiamento na Certidão
Carcerária.
Dê-se Vista ao Ministério Público para ciência.
Publique-se. Intimem-se.

Arquive-se este feito, observadas as formalidades legais.

Boa Vista-RR, 17 de maio de 2017

Renato Albuquerque
Titular da Vara de Execução Penal
Advogado(a): Laudi Mendes de Almeida Júnior

054 - 0000815-58.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000815-4
Réu: Lucas Alves de Souza
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

055 - 0003293-39.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.003293-1
Réu: Amós Malta Pereira
DESPACHOTrata-se de comunicação de prisão oriundo da Comarca de
Goiânia/GO. Considerando que o réu supra possui advogado (fl.28),
intime-se para que se manifeste, especialmente no que se refere ao
artigo 103 da Lei de Execução Penal, no prazo de 15 (quinze) dias,
retornando os autos conclusos com ou sem resposta.Comunique-se ao
juízo que expediu o mandade de prisão.Boa Vista-RR, 10 de maio de
2017.Renato AlbuquerqueTitular da Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Vara Criminal
Expediente de 18/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Rodrigo Cardoso Furlan

PROMOTOR(A):
Cláudia Corrêa Parente

Ilaine Aparecida Pagliarini
ESCRIVÃO(Ã):

Eliane de Albuquerque Cavalcanti Oliveira
Marcos Antonio Demezio dos Santos

Ação Penal
056 - 0011816-11.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.011816-3
Réu: Juliano Matheus Vieira de Souza e outros.
 Trata-se do terceiro PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO interposto
em  favor  dos  réus  DEAN  VASCONCELOS  VITAL  e  JULIANO
MATHEUS VIEIRA DE SOUZA denunciados pela suposta prática do
crime previsto no art. 157, §2, I e II e art. 288 parágrafo único, ambos do
CP.
Em síntese, a Defesa do acusado JULIANO MATHEUS VIEIRA DE
SOUZA, alega novamente excesso de prazo na formação da culpa,
afirmando que a demora processual não se dá em virtude da Defesa,
requerendo assim, a retificação do número do processo na certidão
carcerária e a revogação da prisão preventiva dos acusados. Salienta
ainda, a desídia do Cartório em realizar a remessa dos autos à DPE
para  apresentação  da  Defesa  dos  acusados  e  que  não  houve  os
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expedientes para a realização da audiência, ocasionando no atraso
processual e excesso de prazo na formação da culpa.
O órgão do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido da
Defesa, pois a Defesa do acusado JULIANO MATHEUS VIEIRA DE
SOUZA somente apresentou resposta à acusação após vinte e seis dias
da sua citação e a Defesa do acusado DEAN VASCONCELOS VITAL,
somente se deu após mais de três meses da sua citação. Na última
audiência  de  instrução  e  julgamento  a  Defesa  do  DEAN
VASCONCELOS  VITAL  sequer  compareceu  e  não  apresentou
justificativa.  Nas  três  últimas  audiências  designadas  pelo  Juízo  as
testemunhas do MP compareceram e somente não ocorreu devido à
ausência dos réus, que embora recomendável não é indispensável,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao acusado JULIANO MATHEUS DE OLIVEIRA, possui
além  dos  atos  infracionais  por  crimes  análogos  ao  art.  28  da  Lei
11.343/06, art. 19 da Lei 6.368 e art. 33 da Lei 11.343/06, responde por
mais dois processos pelos crimes do art. 157, §2, I e II, art. 213 ambos
do CP, art. 244-B do ECA e art. 157, § 2, incisos I e II do CP e art. 244-B
do ECA.
Em relação ao acusado DEAN VASCONCELOS VITAL, além dos atos
infracionais por crimes annálogos ao art. 21 da Lei 3.688, art. 19 da Lei
de Contravenções  penais  e  art.  147  do  CP,  possui  condenação
pelo cometimento dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, art. 14
da Lei 10.826/03 e uma ação penal pelo cometimento do crime do art.
157, §2, inciso I e II do CP.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Em que pese os argumentos da Defesa, entendo que razão assiste ao
Órgão  Ministerial,  pois  presente  o  fumus  comissi  delicti:  prova  da
existência do crime e indício suficiente de autoria, e o periculum libertatis
(art. 312 do CPP), compreendido como perigo concreto que a liberdade
dos réus acarretaria para a sociedade.
Observo também que a segregação dos réus se fundamenta na garantia
da ordem pública (art. 312 do CPP), no sentido de prevenir a reprodução
de novos fatos típicos, acautelar o meio social e credibilizar a justiça no
que toca a prática delitiva, já que os acusados possuem certidão de
antecedentes  criminais  extensa  (fl.  292/297),  por  fim,  também  não
vislumbro  a  possibilidade  de  concessão  de  revogação  de  prisão,
liberdade provisória ou aplicação de outra medida cautelar diversa da
prisão.
Em relação ao excesso de prazo na formação da culpa, nota-se que o
ambos  os  réus  já  estariam  presos  em  razão  de  outros  processos,
conforme o r. parecer de fls. 238v/239, bem como deve ser considerado
que não há desídia ou inércia do órgão ministerial ou deste Juízo, tendo
em vista que as audiências somente não foram realizadas em virtude da
não  apresentação  dos  réus  diante  da  situação  contida  à  fl.  290  e
também porquê a Defesa insiste na presença dos acusados, o que
fatidicamente retardará o processo diante da situação pública e notória
nas penitenciárias do Estado de Roraima.
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta em consonância com o
parecer do Órgão Ministerial, INDEFIRO o PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DE PRISÃO interposto em favor dos réus DEAN VASCONCELOS VITAL
e  JULIANO  MATHEUS  VIEIRA  DE  SOUZA  pelas  razões  acima
expostas,  por  conseguinte,  MANTENHO  as  suas  PRISÕES
PREVENTIVAS, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
por entender que ainda persiste., conforme já decidido anteriormente à
fl. 240 e 298.
Por  fim,  designo  audiência  de  instrução  e  julgamento  para  o  dia
24/05/2017  às  12h00min;
Intimem-se todas as testemunhas de acusação sendo que a testemunha
CARLOS  ALBERTO,  deverá  ser  intimada  sob  pena  de  condução
coercitiva, pois, embora devidamente intimada conforme fl. 280 não
compareceu à audiência;
Intime-se a testemunha de Defesa MARLENE VIEIRA, e as vítimas;
Intime-se o Advogado JOÃO ALBERTO SOUSA FREITAS, OAB nº 686
para,  no  prazo  de  cinco  dias,  informar  o  endereço  correto  das
testemunhas JOSÉ JORGE MUNIZ DA SILVA, MAYRELLY DE SOUSA
SILVA, ISABELLE KAROLINE SILVA e PEDRO JORGE VIEIRA DE
SOUZA, pois não foram localizadas conforme fl. 274, 272, 222, 219, sob
pena de desistência em caso de inércia.
Intimem-se os Advogados JOÃO ALBERTO SOUSA FREITAS, OAB nº
686 e ELIAS BEZERRA DA SILVA OAB nº 254-A para, no prazo de dez
dias, juntarem a procuração devidamente assinada pelo acusado DEAN
VASCONCELOS VITAL.
Com a manifestação do Advogado de Defesa (JOÃO ALBERTO SOUSA
FREITAS), intimem-se as demais testemunhas.
Oficie-se para fins de retificação do número do processo na certidão
carcerária  do  acusado  JULIANO  MATHEUS  VIEIRA  DE  SOUZA,
devendo  constar  o  número  do  processo  principal.
Dê-se vista ao órgão do Ministério Público e à Defesa.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, com urgência  RÉU PRESO.
Boa Vista-RR, 05.05.2017
(assinatura digital - CNJ/PROJUDI)

Liliane Cardoso
Juíza Substituta
Respondendo pela 2ª Vara Criminal
Advogado(a): João Alberto Sousa Freitas

3ª Vara Criminal
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Marcelo Mazur

PROMOTOR(A):
Hevandro Cerutti

Ricardo Fontanella
Ulisses Moroni Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Aline Bleich Sander

Ação Penal
057 - 0011795-98.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011795-7
Réu: José Pereira de Melo Filho
Autos devolvidos do TJ.
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Vara Militar
Expediente de 17/05/2017

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

PROMOTOR(A):
Carlos Paixão de Oliveira

ESCRIVÃO(Ã):
Geana Aline de Souza Oliveira

Ação Penal
058 - 0008961-30.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008961-7
Réu: Suemi da Silva Santos
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça.
Advogado(a): Samuel Almeida Costa

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):

José Rogério de Sales Filho

Ação Penal
059 - 0013100-20.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013100-8
Réu: Edvan Lago de Souza
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
15/08/2017 às 09:00 horas.
Advogados: Vaneyla Lima Barbosa, Adriel Mendes Galvao

Ação Penal - Sumário
060 - 0009261-55.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.009261-9
Réu: Robevaldo da Cruz Nascimento
 Designe-se data para audiência em continuação. Intime-se a vitima, a
DPE em assistência à vítima e ao acusado e o MP. Requisite-se policiais
militares/testemunhas. Atente-se a Secretaria para manifestação do MP
à fl. 46. Boa Vista, 17/05/2017. Maria Aparecida Cury-Juiza
Titular.Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o
dia 30/08/2017 às 10:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

061 - 0016521-86.2014.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.14.016521-7
Réu: Anthony Sylvester Doliveira
 Certifique a Secretaria, como já feterminado no despacho de fl. 96, se a
advogada se manifestou nos autos ou não. Não tendo a advogada se
manifestado, nomeio o Defensor Público com assento neste juizado Dr.
José Roceliton, para patrocinar a causa do réu (revel) determinando que
os autos sejam remetidos à DPE para ciência da juntada do laudo
complementar e para requerer diligências, caso entender necessário,
vez que a instrução já foi encerrada. Não havendo requerimento de
diligências, abra-se vista ao MP e depois a DPE para alegações finais
por memoriais, e façam conclusão para sentença, juntando antes as
certidões necessárias. Boa Vista, 17/05/2017. Maria Aparecida Cury-
Juiza Titular.
Advogado(a): Layla Hamid Fontinhas

062 - 0004883-22.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.004883-2
Réu: Frankly Freitas Coelho
Autos devolvidos do TJ.
Nenhum advogado cadastrado.

063 - 0010473-77.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.010473-4
Réu: Admilson Santos da Silva
 DESPACHO - Junte-se a FAC atualizada do réu, bem como certidão do
sistema Canaimé. Boa Vista/RR, 17 de maio de 2017 -  SISSI
MARLENE DIETRICH SCHWANTES - Juíza de Direito - Respondendo
pelo 1º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

064 - 0007614-54.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007614-6
Réu: Rodrigo Oliveira Ferreira
 DESPACHO - Junte-se a FAC atualizada do réu, bem como certidão do
sistema Canaimé. Boa Vista/TT, 17 de maio de 2017 -  SISSI MARLENE
DIETRICH SCHWANTES - Juíza de Direito - Respondendo pelo 1º
JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
065 - 0009185-94.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009185-7
Réu: Erivaldo da Silva Rufino
 Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à modificação do
entendimento inicial, em atenção ao princípio constitucional protetivo,
previsto no art. 226, §8.º, da Constituição Federal, nos termos da Lei
11.340/2006, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e,
nesta parte, MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
liminarmente concedidas, e, de outra parte, INDEFIRO OS DEMAIS
PLEITOS, ante a ausência de elementos e inadequação da via eleita
para trato aprofundado das questões cíveis e adstritas ao direito de
família subjacentes ao conflito, bem como JULGO PREJUDICADO O
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO REQUERIDO DO LAR, ante as
informações consignadas nos autos, dando conta de que as partes não
mais mantêm convívio em lar em comum, ficando as medidas protetivas
ora confirmadas mantidas até ulterior decisão ou declaração de extinção
da punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito
Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir
às questões cíveis na via ordinária.	Com efeito, ante o equivoco da
Secretaria em remeter o feito à Defensoria Pública, não obstante sem
ocorrer as hipóteses processuais que de logo autorizam a atuação do
órgão, contudo, não tendo sido promovido nada de novo, nem havendo
matéria a ser conhecida de ofício pelo Juízo, JULGO PREJUDICADAS
AS ADUÇÕES constantes da peça de fl. 43, sem prejuízo de eventual
ulterior deliberação, enquanto perdurar a cautela aplicada, uma vez que
a presente ação cautelar não faz coisa julgada material, em que a
cautela aplicada pode, a qualquer tempo, ser revista (art.19, §§2.º e 3.º,
da LVD), em sobrevindo superveniente mudança da situação fática que
a sustentou.	Por fim, ante a incompetência material deste Juízo para
julgamento das questões adstritas ao direito de família, havendo direito
de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es) pendente de solução,
determino que pessoa de confiança das partes deverá retirar/devolver
a(s) criança(s) da casa da requerente, em ccaso de visitação do
requerido, mantendo-se a distância mínima determinada, devendo
qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e das demais
questões pendentes (tais como separação, partilha de bens, guarda,
regime de visitação, alimentos, etc.), por meio de ação apropriada, se
ainda não regulamentados, buscando-se, se necessário, auxílio da
Defensoria Pública, tudo com a urgência necessária ao caso.ADVIRTO
AMBAS AS PARTES a cumprirem as determinações constantes da
decisão liminar proferida, nos termos ora mantidos, sob pena de
revogação da cautela, em dando causa à sua quebra a requerente,
devendo esta colaborar para sua efetividade, não criando embaraços ou
situações que culminem em novos conflitos, ou aplicação de medida

cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando causa ao
seu descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da Lei n.°
11.340/2006. cc art. 313. III. do CPP), sem prejuízo da aplicação de
outras sanções cabíveis.	Sem custas.Oficie-se à delegacia especializada
de origem (DEAM) encaminhando cópia desta sentença, para juntada
aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão das
investigações e remessa ao juízo daquele caderno, nos termos de lei.
Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo, e alusivamente aos fatos de que trata
o presente feito.Intimem-se as partes, primeiramente tentando o ato
presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até
05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados nos autos, todavia, antes, confirmando-os.Cientifique-se o
Ministério Público e a Defensoria Pública em assistência a vítima de
violência doméstica e ao agressor.Após o trânsito em julgado, certifique-
se e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  17   de
maio de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

066 - 0000751-82.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.000751-3
Réu: Joao Costa dos Santos
 Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à modificação do
entendimento inicial, em atenção ao princípio constitucional protetivo,
previsto no art. 226, §8.º, da Constituição Federal, nos termos da Lei
11.340/2006, e com base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC,
ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS formulados pela vítima/requerente
e, nesta parte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, no
que MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
liminarmente concedidas, e, de outra parte, JULGO PREJUDICADO o
pleito de afastamento do requerido do lar, ante as informações
consignadas nos autos de que as partes não mais mantêm convivência
em lar em comum, ficando as medidas protetivas ora confirmadas
mantidas, até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade,
a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da
Ação Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir às questões
cíveis na via ordinária.Com efeito, ante a incompetência material deste
Juízo para julgamento das questões adstritas ao direito de família,
havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os) menor(es) pendente de
solução, determino que pessoa de confiança das partes deverá
retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente, em caso de
visitação do requerido, mantendo-se a distância mínima determinada,
devendo qualquer das partes buscar a regulamentação dessa e das
demais questões pendentes (tais como separação, partilha de bens,
guarda, regime de visitação, alimentos, etc.), por meio de ação
apropriada, se ainda não regulamentados, buscando-se, se necessário,
auxílio da Defensoria Pública, tudo com a urgência necessária ao
caso.ADVIRTO AMBAS AS PARTES a cumprirem as determinações
constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora confirmados,
integralmente, sob pena de revogação da cautela, em dando causa à
sua quebra a requerente, devendo esta colaborar para sua efetividade,
não criando embaraços ou situações que culminem em novos conflitos,
ou aplicaçção de medida cautelar mais gravosa, inclusive prisão
preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido, nos
termos de lei (art. 20 da Lei n.° 11.340/2006. cc art. 313. III. do CPP),
sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as custas nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC.Oficie-se à delegacia de origem
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, e do Termo
de Declaração da vítima, ulteriormente apresentado (contendo
representação criminal - fl. 27), para juntada aos correspondentes autos
do Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei.Junte-se cópia da presente sentença
nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no juízo, bem
como digitalizem-se a decisão, esta sentença e os respectivos
expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em Secretaria, em
arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal.Intimem-se as partes, sendo o
requerido via edital, do presente ato e da decisão liminar ora confirmada,
por prazo de 20 (vinte) dias úteis (arts. 219; 256, I, e 257, III e IV, CPC);
a requerente, primeiramente tentando o ato presencial, em Secretaria
(art. 274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias úteis e,
somente após, se necessário, expedir o correspondente ato, atentando-
se quanto aos dados mais atuais indicados nos autos, todavia, antes,
confirmando-os.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria
Pública em assistência a ambas as partes. Após o trânsito em julgado,
certifique-se e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e
baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  17
de maio de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

067 - 0013138-32.2016.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.16.013138-8
Réu: Geomarcio dos Santos Costa
 Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, ante a falta de elementos
que levem à modificação do entendimento inicial, com base nos arts.
487, I, e 490, ambos do CPC, ACOLHO INTEGRALMENTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente, no que JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR, e CONFIRMO AS MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, que perdurarão
até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação
Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na
via ordinária.	ADVIRTO AMBAS AS PARTES a cumprirem as
determinações constantes da decisão liminar proferida, nos termos ora
confirmados, integralmente, sob pena de revogação da cautela, em
dando causa à sua quebra a requerente, devendo esta colaborar para
sua efetividade, não criando embaraços ou situações que culminem em
novos conflitos, ou aplicação de medida cautelar mais gravosa, inclusive
prisão preventiva, em dando causa ao seu descumprimento o requerido,
nos termos de lei (art. 20 da Lei n.° 11.340/2006. cc art. 313. III. do
CPP), sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.Concedo o
benefício da assistência judiciária gratuita, dando-se as custas nos
termos do art. 98, § 3º, do CPC. Oficie-se à delegacia de origem
especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença, e do Termo
de Declaração da vítima (fl. 33), ulteriormente apresentado (contendo
representação criminal), para juntada aos correspondentes autos do
Inquérito Policial; conclusão das investigações e remessa daquele
caderno ao juízo, nos termos de lei.Junte-se cópia da presente sentença
nos feitos em nome das partes, eventualmente em curso no juízo, bem
como digitalizem-se a decisão, esta sentença e os respectivos
expedientes de intimação do requerido, mantendo-os em Secretaria, em
arquivo eletrônico, devidamente identificado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal.Intimem-se as partes, seendo a
intimação do requerido no estabelecimento prisional, em se verificando
que este ainda se encontra encarcerado. Antes de se expedir os
respectivos mandados as partes, porém, realizem-se as diligências
necessárias (pesquisas, contatos telefônicos, etc.) visando
c o n f i r m a r / a t u a l i z a r  o s  d a d o s  d e  e n d e r e ç o  e  t e n t a r  o
chamamento/comparecimento das partes para intimação pessoal em
Secretaria (art. 274, parte final, CPC), por prazo de até 05 (cinco) dias
úteis. 	Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, na
assistência de ambas as partes.Após o trânsito em julgado, certifique-se
e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  17   de
maio de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 18/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):

José Rogério de Sales Filho

Petição
068 - 0010300-19.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.010300-7
Autor: Nara Tatiana de Lima Aragão
Réu: Pedro Junior Leite Caldas
 Vista ao MPE para manifestação, antes as ulteriores informações e
arguições trazidas aos autos pelas partes. Certifique a Secretaria acerca
da situação dos correspondentes autos criminais em que se apuram os
fatos em face dos quais houve concessão das medidas protetivas (MPU
nº 0010.13.001196-7) em que sobreveio a presente ação, bem como se
junte ou certifique-se acerca de outros feitos eventualmente em curso no
juízo envolvendo as partes. Retornem-me conclusos os autos.  Boa
Vista, 18/05/2017. Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Advogado(a): Clovis Melo de Araújo

Ação Penal - Sumário
069 - 0011292-14.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.011292-7
Réu: Savio Pereira Rego de Sa
 (...) Com fundamento no § 2o, do art. 149, do CPP, suspendo o curso
do processo até a solução do incidente e nomeio Curadora do réu a sua

genitora Sra. Silvane Pereira da Silva (fl. 43), que deverá ser intimada
para prestar o compromisso legal.Formulo desde já os seguintes
quesitos: 1-Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou
retardado, era o réu, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de
entender o caráter
criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento? 2-Em virtude de perturbação da saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía o réu, ao
tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do
fato, ou de determinar- se de acordo com esse entendimento?Oficie-se
ao UISAM para que indique dois médicos psiquiátricos para realizar a
perícia do réu, que servirão sob o  compromisso de seu grau.Autue-se o
incidente em apartado, baixando-se portaria, que será acompanhada de
cópia desta decisão.Intime-se, a seguir, o Defensor Público e o
representante do MP, que poderão apresentar outros quesitos, no prazo
de 03 (três) dias.Após o compromisso legal dos peritos, encaminhe-se
cópias das peças principais dos autos para a realização da
perícia.Intime-se a Curadora nomeada para prestar compromisso no
prazo de 05 (cinco) dias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Boa Vista/RR, 17 de maio de 2017.  MARIA APARECIDA CURY-Juíza
de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
070 - 0007302-78.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.007302-8
Réu: Sérgio Lopes de Souza
 Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Pacaraima visando
intimar e notificar o requerido, para os fins e termos constantes do
despacho de fl. 29, haja vista o endereço da parte, acima indicada.
Cumpra-se imediatamente. Boa Vista, 18/05/2017. Maria Aparecida
Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

071 - 0014057-21.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014057-9
Réu: Antonio Almeida Oliviera
 Vista a DPE em assistência a vítima/requerente, para se manifestar nos
termos arguidos na cota ministerial de fl.  66. Após, retornem-me
conclusos os autos. Cumpra-se, imediatamente.  Boa Vista, 18/05/2017.
Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

072 - 0014401-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014401-9
Réu: Alberto Marin Villalon
 Proceda a Secretaria o contato telefônico com a requerente e solicite-se
seu comparecimento em Secretaria, por prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, para tomar ciência da decisão interlocutória proferida (fl. 61).
Intime-se o requerido, pessoalmente, para, no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, juntar aos autos os documentos comprobatórios do
atendimento alusivo ao parto de sua atual esposa, agendado para o dia
28 de abril, inclusive, indicando dia(s) anterior(es) e posterior(es) a esta
data, e horário(s) que, eventualmente, tenha sido necessário realizar
atendimento prévio e/ou extensão deste à referida esposa.Por fim, abra-
se vista ao Ministério Público para a regular manifestação, aduções
finais e/ou promover as formulações incidentais que entender
pertinentes, retornando-me conclusos os autos para proferir
sentença.Publique-se. Cumpra-se, imediatamente.Boa Vista, 18 de maio
de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Samuel Weber Braz

Vara Itinerante
Expediente de 17/05/2017

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

Cumprimento de Sentença
073 - 0019155-84.2016.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.16.019155-6
Executado: Raimunda Francisca de Macedo
Executado: João Rufino Souza Paiva
 DESPACHO

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para manifestar-se
nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Em, 16 de maio de 2017.

RAIMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Advogados: Rhonie Hulek Linário Leal, Paulo Marcos Leitão Costa

Alimentos - Lei 5478/68
074 - 0001514-49.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001514-2
Autor: I.V.S.
Réu: Criança/adolescente
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
10/07/2017 às 09:30 horas.
Advogado(a): Noelina dos Santos Chaves Lopes

075 - 0002932-22.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002932-5
Autor: Criança/adolescente e outros.
Réu: C.H.V.L.
Audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10/07/2017 às 09:00
horas.
Advogado(a): David Souza Maia

Guarda
076 - 0002467-13.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002467-2
Autor: F.A.F.
Réu: G.F.A. e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
04/09/2017 às 09:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Homol. Transaç. Extrajudi
077 - 0012116-36.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.012116-5
Requerido: Jesus Alves do Carmo e outros.
Audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10/07/2017 às 08:30
horas.
Advogados: Elceni Diogo da Silva, Ronildo Bezerra da Silva, Milena
Sabatini Lazzuri

Alimentos - Lei 5478/68
078 - 0002797-10.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002797-2
Autor: F.W.B.C.
Réu: L.S.B.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
10/07/2017 às 10:00 horas.
Advogado(a): Pâmela da Silva Costa

Vara Itinerante
Expediente de 18/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Elvo Pigari Junior

Erick Cavalcanti Linhares Lima
PROMOTOR(A):

Ademar Loiola Mota
Ademir Teles Menezes

André Paulo dos Santos Pereira
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo

Ulisses Moroni Junior
Valdir Aparecido de Oliveira

ESCRIVÃO(Ã):
Luciana Silva Callegário

Execução de Alimentos
079 - 0009225-42.2016.8.23.0010

Nº antigo: 0010.16.009225-9
Executado: Criança/adolescente
Executado: R.A.S.
 S E N T E N Ç A
 (....)Ex positis, supedaneado no citado art. 485, VIII, do CPC, julgo
extinto o presente feito.
Após o trânsito em julgado, arquive-se. Ciência ao Ministério Público do
Estado e à Defensoria Pública do Estado.
Sem custas e honorários advocatícios.
          P.R.I.

Boa Vista(RR), 16 de maio de 2017

RAIMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Advogado(a): Ernesto Halt

080 - 0011972-62.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011972-2
Executado: W.R.M.
Executado: I.R.M.
 DESPACHO

Aguarde-se pelo trânsito em julgado da r. da sentença. Cumpram-se as
determinações de fl. 53. Certifique-se. Após, dê-se baixa e arquivem-se
os autos, com as cautelas de estilo. Anotações necessárias.

Em, 8 de maio de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Paulo Gener de Oliveira Sarmento

Alimentos - Lei 5478/68
081 - 0019143-70.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019143-2
Autor: Criança/adolescente e outros.
 DESPACHO

Intime-se o alimentante, para manifestar-se nestes autos, no prazo de
dez dias.

Em, 5 de maio de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Elceni Diogo da Silva, Clovis Melo de Araújo

Cumprimento de Sentença
082 - 0009238-41.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.009238-2
Executado: Manoel Rodrigues Barbosa
Executado: Verônica Bruna da Silva
 DESPACHO

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para manifestar-se
nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Em, 3 de maio de 2017.

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

Execução de Alimentos
083 - 0015580-68.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015580-9
Executado: E.V.V.S.
Executado: J.D.S.
 SENTENÇA

(...)Ex positis, supedaneado no citado art. 485, VIII, do CPC, julgo extinto
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o presente feito. Determino a exclusão dos dados do alimentante do
SERASA/SCPC.
Após o trânsito em julgado, arquive-se. Ciência ao Ministério Público do
Estado e à Defensoria Pública do Estado.
Sem custas e honorários advocatícios.
          P.R.I.

Boa Vista(RR), 16 de maio de 2017

RAIMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Advogado(a): Ernesto Halt

084 - 0001516-19.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001516-7
Executado: Criança/adolescente
Executado: E.S.A.F.
 DESPACHO

	Aguarde-se manifestação espontânea da parte autora, no prazo de
quinze dias, sob pena de extinção.

Em, 16 de maio de 2017.

RAIMUNDO ANASTACIO CARVALHO DUTRA FILHO
Juiz Substituto
Advogados: Cristiane  Monte Santana de Souza, Yanne Fonseca Rocha

Guarda
085 - 0001364-68.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001364-2
Autor: N.B.A.
Réu: Criança/adolescente e outros.
 DESPACHO

Aguarde-se devolução do mandado de citação devidamente cumprido.
Certifique-se.

Em, 15 de maio de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Samuel Almeida Costa

Comarca de Caracarai

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Masato Kojima
Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira

Exec. Titulo Extrajudicia
001 - 0014123-15.2009.8.23.0020
Nº antigo: 0020.09.014123-3
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Moisés de Lima Trindade
 DESPACHO

Intime-se o Executado, no endereço de fl. 88, para manifestar-se quanto
a penhora, assinalando prazo de 10 dias.

Caracaraí, 15 de maio de 2017.

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

Vara Criminal
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira

Ação Penal
002 - 0000534-48.2012.8.23.0020
Nº antigo: 0020.12.000534-1
Indiciado: J.U.B.A. e outros.
Audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 08/06/2017 às 12:00
horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Juizado Cível
Expediente de 17/05/2017

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

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Masato Kojima
Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira

Proced. Jesp Civel
003 - 0000015-10.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.000015-3
Autor: Lea Bernardo de Andrade Pinheiro
Réu: Maria de Jesus M. Ugarte
 DESPACHO

Arquive-se o feito, sem prejuízo da expedição de certidão de crédito a
ser requerida pelo Autor.

Caracaraí, 15 de maio de 2017.

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

Infância e Juventude
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Masato Kojima
Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira
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Boletim Ocorrê. Circunst.
004 - 0000284-73.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000284-4
Infrator: Criança/adolescente
 DECISÃO
Vistos etc.
Consta nos autos, fls. 22/26, informação acerca do cumprimento integral
da medida socioeducativa pelo menor infrator.
Diante do cumprimento da medida socioeducativa, verificando o parecer
ministerial (fl. 27), deve ser reconhecida a extinção da pretensão
socioeducativa estatal, em face do menor I. da S. F.
Cumpridos os expedientes necessários, arquive-se.

Caracaraí, 15 de maio de 2017.

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

005 - 0000315-93.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000315-6
Indiciado: Criança/adolescente
 DECISÃO
Vistos etc.
Consta nos autos, fls. 24/26, informação acerca do cumprimento integral
da medida socioeducativa pelo menor infrator.
Diante do cumprimento da medida socioeducativa, verificando o parecer
ministerial (fl. 27), deve ser reconhecida a extinção da pretensão
socioeducativa estatal, em face do menor Josimar dos Santos da Silva.
Cumpridos os expedientes necessários, arquive-se.

Caracaraí, 15 de maio de 2017.

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

006 - 0000163-16.2014.8.23.0020
Nº antigo: 0020.14.000163-5
Infrator: Criança/adolescente
 SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se o feito de procedimento apara apuração da prática, em tese, de
atos infracionais análogos aos crimes previstos nos art. 330 e 331 do
Código Penal, praticado pela menor  I. P. de S..
O Ministério Público, no parecer de fl. 57, pugnou pela extinção da
punibilidade de pela prescrição da pretensão socioeducativa.
Compulsando os autos, verifica-se que os fatos se deram no dia
12/02/2014, conforme Boletim de Ocorrência Circunstanciado de fl. 02,
portanto, a mais de 02 (dois) anos.
Os delitos imputados a menor possuem pena que não ultrapassam 02
anos de privação da liberdade, cujo prazo prescricional máxima é de 04
anos. Ademais, verificada a menoridade incide a redução do prazo
prescricional prevista no art. 115, de modo que a prescrição será
verificada após o transcurso de 02 anos  dos fatos, verificada a ausência
de causa interruptiva.
Neste sentido, considerando os prazos acima expostos, sendo que os
fatos ocorreram em 12/02/2014, denota-se que os delitos imputados ao
Autor do fato encontram-se prescritos, face ao decurso de prazo superior
ao previsto no Art. 109, V c/c 115, ambos do CP.
Diante do exposto, declaro extinta a pretensão socioeducativa estatal em
face da menor I. P. de S., em razão da prescrição, relativamente aos
delitos tipificados nos arts. 330 e 331, ambos do CP, com amparo nos
art.107, VI, c/c 109, V e 115, todos do Código Penal.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias.

Caracaraí, 15 de maio de 2017.

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

007 - 0000280-07.2014.8.23.0020
Nº antigo: 0020.14.000280-7
Infrator: Criança/adolescente
 DESPACHO

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se o despacho de fls. 52.

Vista ao Ministério Público.

Caracaraí, 16 de Maio de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000561-60.2014.8.23.0020
Nº antigo: 0020.14.000561-0
Infrator: Criança/adolescente e outros.
 DESPACHO

Defiro cota ministerial de fls. 73-verso.
Designo o dia 08/06/2017, às 11h30min. para realização de audiência de
justificação.
Intime-se o menor T. V. B. e seu responsável legal.
Expedientes de praxe.

Caracaraí, 15 de maio de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite,
Titular da Comarca de CaracaraíAudiência de JUSTIFICAÇÃO
designada para o dia 08/06/2017 às 11:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0000495-12.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000495-6
Indiciado: Criança/adolescente e outros.
 DESPACHO

Designo o dia 08/06/2017 às 11h00min para realização de audiência de
justificação.

Intime-se o menor infrator e seus responsável legal.

Expedientes de praxe.

Caracaraí, 16 de Maio de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITEAudiência de JUSTIFICAÇÃO designada
para o dia 08/06/2017 às 11:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Prot. Criança Adoles
010 - 0000119-26.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000119-2
Autor: M.P.E.
Criança/adolescente: Criança/adolescente
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
08/06/2017 às 14:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Boletim Ocorrê. Circunst.
011 - 0000071-67.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000071-5
Infrator: Criança/adolescente
 S E N T E N Ç A

Vistos etc.,

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu representação contra a
adolescente N. V. S., qualificada nos autos em epígrafe, dando-a como
incursa nos atos infracionais equivalentes aos delitos capitulados no art.
155, § 4º, IV, e art. 155, ambos do Código Penal, tendo como vítimas
MAYCON OLIVEIRA DA SILVA e ANDRIAN BALTAZAR MARTINEZ
CÁCERES, respectivamente.
(...)

14. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva
estatal para condenar a representada N. V. S. pela prática do ato
infracional equivalente ao delito capitulado no art. 155, § 4º, IV, do
Código Penal, absolvendo-a da imputação do ato infracional equivalente
ao delito do art. 155, caput, do Código Penal e, de consequência, aplico-
lhes a medida socioeducativa de liberdade assistida, e prestação de
serviços à comunidade em uma (01) hora por dia, pelo prazo de um (01)
ano, nos termos do art. 118 do ECA.
15. A execução e fiscalização da medida socioeducativa de liberdade
assistida será feita pelo CAPS desta cidade, ficando a adolescente
infratora obrigada à matrícula, frequência e aproveitamento escolar,
apresentando, bimestralmente, comprovação neste Juízo. Fica, o CAPS
obrigado a apresentar quadrimestralmente, relatório das atividades
desenvolvidas pela adolescente, bem como Relatório Psicossocial.
16. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
17. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao CAPS desta
cidade, para que acolha e fixe os serviços à comunidade que serão
executados pela adolescente infratora, e apresente relatórios indicados
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no item 15, o que se dará tão somente após a infratora cumprir medida
socioeducativa de internação junto ao Centro Socioeducativo "Homero
de Souza Cruz", em Boa Vista, capital do Estado.

18. Cumpra-se.

Caracaraí, 15 de maio de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

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

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
008168-AM-N: 001

010824-AM-N: 001

000077-RR-A: 003

000289-RR-A: 002

000317-RR-B: 006

000621-RR-N: 002

Cartório Distribuidor

Vara Criminal
Juiz(a): Luiz Alberto de Morais Junior

Liberdade Provisória
001 - 0000078-41.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000078-1
Réu: Carlos Donizete da Silva
Distribuição por Sorteio em: 17/05/2017.
Advogados: Lauro Nascimento, Thais Breves do Nascimento

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 17/05/2017

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
Gabriela Leal Gomes

Procedimento Comum
002 - 0001736-47.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001736-8
Autor: Ismael Saraiva de Souza
Réu: Municipio de Rorainópolis
Manifestem-se as partes quanto a informação constante na resposta de
fl. 111. Rlis, 07 de março de 2017. Jaime Pla Pujades de Avila. Juiz de

Direito
Advogados: Paula Cristiane Araldi, Bruno Ayres de Andrade Rocha

Vara Criminal
Expediente de 17/05/2017

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
Gabriela Leal Gomes

Ação Penal
003 - 0000784-63.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000784-3
Réu: J.C.D. e outros.
Audiência NÃO REALIZADA.
Advogado(a): Roberto Guedes Amorim

004 - 0000122-65.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000122-4
Réu: Reizelande Santos Aguiar e outros.
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça.
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000006-54.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000006-2
Réu: Jose Valdecir Rocha
Audiência REALIZADA.
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000061-05.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000061-7
Réu: Carlos Donizete da Silva
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Advogado(a): Paulo Sergio de Souza

Infância e Juventude
Expediente de 17/05/2017

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
Gabriela Leal Gomes

Proc. Apur. Ato Infracion
007 - 0000127-19.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000127-8
Infrator: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Boletim Ocorrê. Circunst.
008 - 0000096-33.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000096-7
Indiciado: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0000613-38.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000613-9
Infrator: Criança/adolescente e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Proc. Apur. Ato Infracion
010 - 0000087-37.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000087-4
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Infrator: Criança/adolescente e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

011 - 0001010-05.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.001010-4
Infrator: Criança/adolescente e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Boletim Ocorrê. Circunst.
012 - 0000325-56.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000325-8
Indiciado: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0000339-40.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000339-9
Infrator: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0000436-40.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000436-3
Infrator: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Proc. Apur. Ato Infracion
015 - 0000326-41.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000326-6
Infrator: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0000030-82.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000030-2
Infrator: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Boletim Ocorrê. Circunst.
017 - 0000222-49.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000222-7
Indiciado: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de São Luiz do Anauá

Índice por Advogado
000114-RR-A: 002

000189-RR-N: 004

000416-RR-E: 002

000416-RR-N: 002

000457-RR-N: 008

000539-RR-N: 008, 009

000564-RR-N: 004

000722-RR-N: 008, 009

000861-RR-N: 002

000937-RR-N: 002

000938-RR-N: 002

001295-RR-N: 002

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:

Air Marin Junior
PROMOTOR(A):

Antônio Carlos Scheffer Cezar
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto

Francisco Jamiel Almeida Lira

Alimentos - Lei 5478/68
001 - 0021684-04.2008.8.23.0060
Nº antigo: 0060.08.021684-3
Autor: J.L.S.
Réu: J.I.S.S.
 DESPACHO

1) Proceda-se como requerido à fl. 57, em regime de urgência.

2) Intimações e expedientes necessários.

3) Após, arquivem-se os autos.

SLA, 17/05/2017.

Juiz AIR MARIN JUNIOR
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Civil Pública
002 - 0023354-43.2009.8.23.0060
Nº antigo: 0060.09.023354-9
Autor: Ministério Público do Estado de Roraima e outros.
Réu: Cer - Companhia Energética de Roraima
 DESPACHO

Não obstante a publicação de fls. 265/266, diante da petição de fl. 259,
intime-se novamente a parte requerida para que se manifeste acerca da
decisão de fls. 250/251 e da cota ministerial de fl. 256v., no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

SLA, 17/05/2017.

Juiz AIR MARIN JUNIOR
Advogados: Francisco das Chagas Batista, Fernando Roberto
Magalhaes de Albuquerque, Karina Silva Santos Oliveira, Pablo Ramon
da Silva Maciel, Clayton Silva Albuquerque, Thiago Pires de Melo, Safira
Soares de Sousa

Exexc. Título Judicial
003 - 0000365-72.2011.8.23.0060
Nº antigo: 0060.11.000365-8
Autor: Edneiz da Silva Lima Cadete
Réu: Município de São João da Baliza
 DESPACHO

Diante da certidão de fl. 55v., intime-se a parte exequente para que se
manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, requerendo o que entender
de direito.

SLA, 17/05/2017.

Juiz AIR MARIN JUNIOR
Nenhum advogado cadastrado.

Procedimento Comum
004 - 0021479-72.2008.8.23.0060
Nº antigo: 0060.08.021479-8
Autor: Esedequias Ribeiro de Paiva
Réu: Armando Cardoso dos Santos
 DECISÃO

1) Em face da petição de fl. 231, indefiro o pedido de justiça gratuita
formulado, eis que a parte exequente não se enquadra às hipóteses
legais para a concessão do benefício, considerando que não comprovou
a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

Boa Vista, 19 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5979 107/142



2) Assim, intime-se a parte exequente para que, em 5 (cinco) dias úteis,
comprove o recolhimento das custas processuais para o processamento
da carta precatória e realização de diligências de oficial de justiça no
Juízo deprecado, conforme ofício de fl. 228 e despacho de fl. 229.

3) Com a resposta, atenda-se ao ofício de fl. 228 e ao despacho de fl.
229.

SLA, 17/05/2017.

Juiz AIR MARIN JUNIOR
Advogados: Lenon Geyson Rodrigues Lira, Francisco Salismar Oliveira
de Souza

Exec. Titulo Extrajudicia
005 - 0000425-40.2014.8.23.0060
Nº antigo: 0060.14.000425-4
Autor: União (fazenda Nacional)
Réu: M S G Ferreira Me
 DESPACHO

Diante das certidões de fls. 246/247, realizem-se novos expedientes
para o cumprimento do despacho de fl. 243v.

SLA, 17/05/2017.

Juiz AIR MARIN JUNIOR
Nenhum advogado cadastrado.

Alimentos - Lei 5478/68
006 - 0000621-78.2012.8.23.0060
Nº antigo: 0060.12.000621-2
Autor: Criança/adolescente e outros.
Réu: Roneilson Cabral Bezerra
 DESPACHO

Em regime de urgência, vista ao Ministério Público (CPC, art. 178, II).

SLA, 17/05/2017.

Juiz AIR MARIN JUNIOR
Nenhum advogado cadastrado.

Improb. Admin. Civil
007 - 0020636-44.2007.8.23.0060
Nº antigo: 0060.07.020636-6
Autor: Ministério Público do Estado de Roraima
Réu: Marino Barreto Caldas
Praça DESIGNADA para o dia 03/07/2017 às 09:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Embargos à Execução
008 - 0000503-97.2015.8.23.0060
Nº antigo: 0060.15.000503-5
Autor: Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Réu: Marquinho Marques de Sousa
INTIME-SE A PARTE EMBARGADA, VIA ADVOGADO, PARA QUE SE
MANIFESTE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACERCA DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÃO LUIZ/15/02/2017. AIR MARIN
JUNIOR, JUIZ DE DIREITO.
Advogados: Francisco Evangelista dos Santos Araújo, José Ivan
Fonseca Filho, Tadeu Peixoto Duarte

Exec. Titulo Extrajudicia
009 - 0000563-70.2015.8.23.0060
Nº antigo: 0060.15.000563-9
Autor: Marquinho Marques de Sousa
Réu: Prefeitura Municipal de São João da Baliza
INTIME-SE A PARTE EMBARGADA, VIA ADVOGADO, PARA QUE SE
MANIFESTE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACERCA DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÃO LUIZ/15/02/2017. AIR MARIN
JUNIOR, JUIZ DE DIREITO.
Advogados: José Ivan Fonseca Filho, Tadeu Peixoto Duarte

Vara Criminal
Expediente de 17/05/2017

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

Prisão em Flagrante
010 - 0000581-57.2016.8.23.0060
Nº antigo: 0060.16.000581-9
Réu: Eudo Barbosa Fonseca e outros.
 DESPACHO

1) Certifique-se acerca do cumprimento por parte do flagranteado da
medida cautelar de comparecimento mensal em Juízo.

2) Designe-se audiência de justificação nos termos sugeridos na cota
ministerial de fl. 32.

3) Intime-se o flagranteado para comparecimento à audiência.

4) Ciência ao MPE e à DPE.

5) Apense-se este processo aos autos da respectiva ação penal.

SLA, 17/05/2017.

Juiz AIR MARIN JUNIORAudiência de JUSTIFICAÇÃO designada para
o dia 29/08/2017 às 11:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal Competên. Júri
011 - 0000429-14.2013.8.23.0060
Nº antigo: 0060.13.000429-8
Réu: Paulo Udu de Araujo
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
11/09/2017 às 13:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

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

Comarca de Pacaraima

Índice por Advogado
086235-RJ-N: 009

000092-RR-B: 001

000323-RR-N: 009

000338-RR-B: 002

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Adahra Catharinie Reis Menezes
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Ação Penal
001 - 0000093-21.2014.8.23.0045
Nº antigo: 0045.14.000093-1
Réu: Elizandro Juvencio da Silva
 Tratam os autos de ação penal pública incondicionada (súmula 542,
STJ) movida contra ELIZANDRO JUVÊNCIO DA SILVA, pela suposta
prática do delito de lesões corporais, previsto no art. 129, §9º, do Código
Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, contra a vítima E. F. S., em
razão dos fatos ocorridos no dia 20 de janeiro de 2013.
A denúncia ofertada pelo Ministério Público contém a seguinte narrativa:
Consta do incluso Inquérito Policial que na data de 20 de janeiro de
2013, por volta das 15:00 horas, na Rua Afonso Pena, nº 19, Trairão,
Vila Maracá, município de Amajari/RR, o denunciado ELIZANDRO
JUVÊNCIO DA SILVA, de forma livre e consciente, com manifesto
animus laedendi, utilizando um pedaço de madeira, desferiu um golpe na
vítima E. F. S. (companheira do denunciado), provocando-lhe as lesões
descritas e materializadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls.
13). (...)."
Inquérito Policial em apenso, onde constam termo de declaração da
vítima, fl. 04, e Laudo de Exame de Corpo de Delito, fl. 13, dos autos em
apenso.
Recebimento da denúncia, em 14/005/2014, à fls. 06.
Citado à fl. 14/14-v, para apresentar defesa preliminar, o acusado
apresentou resposta à acusação por meio da DPE às fl. 09,  aduzindo
que os fatos a ele imputados ocorreram de forma diversa do relatado na
denúncia.
Audiências de instrução e julgamento realizadas com as oitivas da vítima
E. F. S., fl. 75; das testemunhas TIAGO DOS SANTOS RAPOSO, fl. 64,
e JUVÊNCIO SANTANA DA SILVA FILHO, fl. 81; interrogatório do réu
às fls. 82, todos gravados em sistema de áudio e vídeo anexo aos autos.
Em alegações finais por memoriais, fls. 86/92, o Ministério Público pugna
pela procedência da ação, requerendo a condenação do réu nas penas
do artigo 129, §9º do CP.
A defesa, por sua vez, nas alegações finais por memorais, fls. 93/96,
requerendo a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea.
Certidões de Antecedentes Criminais do acusado, ààs fls. 12, 84 e 98.
É o relatório. Decido.
MATERIALIDADE:
A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se consolidada por
meio do laudo de exame de corpo de delito da vítima, acostado à fl. 13
do IP. Nele, consta a ofensa à integridade corporal, produzida por meio
contundente.
AUTORIA:
Quanto à autoria, têm-se os seguintes elementos de prova:
A vítima E. F. S., ao ser ouvida em juízo, disse, em síntese, que no dia
dos fatos estava na casa do irmão do acusado, Juvêncio; o réu chegou
totalmente embriagado; a agrediu com uma régua de alumínio, 'régua de
pedreiro'; a intenção do acusado era golpeá-la na cabeça, porém, ela
colocou o braço a frente, ficando com o braço lesionado.
A testemunha TIAGO DOS SANTOS RAPOSO, policial militar, relatou,
em transcrição livre, que atendeu a ocorrência; não se recorda dos
detalhes; lembra que a vítima estava lesionada mas não recorda onde;
confirma as declarações constantes no ROP.
A testemunha JUVÊNCIO SANTANA DA SILVA FILHO, ouvido na
qualidade de informante, em razão de ser irmão do acusado, declarou
em síntese que não presenciou a agressão; o acusado estava
embriagado; ficou sabendo que a vítima foi atingida com uma régua de
pedreiro; não sabe informar o motivo ou como se deu a dinâmica dos
fatos; vítima e acusado voltaram a se relacionar.
O réu, ao ser interrogado, em juízo, relatou, em síntese, que são
verdadeiros os fatos narrados na denúncia; informa que, em razão de
estar embriagado, não se recorda de como os fatos ocorreram, mas
assume a agressão; a vítima ficou lesionada no braço e precisou de
atendimento médico; o braço não chegou a fraturar.
Desse modo, as provas aportadas aos autos comprovam a prática do
delito de lesão corporal imputado ao acusado exatamente como consta
na denúncia, o que foi confirmado, em juízo.
Ademais, o réu confessou a prática dos delitos em face da vítima.
A conduta típica do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP em
combinação com o art. 7º, I da Lei 11.340/06, consiste em ofender a
integridade corporal ou a saúde de outrem, no âmbito da unidade
doméstica e familiar. não sendo a elementar "no âmbito da unidade
doméstica e familiar" impugnada.
As declarações da vítima em juízo somadas ao laudo de exame de
corpo de delito comprovam a prática do crime. Ademais, o réu confessou
a autoria dos fatos.
Cabendo assim, o reconhecimento da confissão (art. 65, III, "d").
Assim, estando comprovada a materialidade e autoria, A pretensão
punitiva deve ser julgada procedente.
DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, configurada a ocorrência do crime de lesões
corporais, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida

na denúncia para condenar ELIZANDRO JUVÊNCIO DA SILVA, como
incurso nas sanções dos art. 129, §9º, do CP c/c o art. 7º, I, da Lei n.º
11.340/06.
Passo a dosar a pena, do delito de lesão corporal, atenta ao princípio
constitucional da sua individualização.
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se, quanto à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal a
espécie, nada havendo a ser valorado. Quanto aos antecedentes, não
os possui. No concernente à conduta social e à personalidade, não há
prova nos autos para valorá-las. Pelo que se depreende dos autos o
motivo do delito não o favorece, pois, decorreu do fato do denunciado
estar embriagado. As circunstâncias do fato já foram consideradas
quando da tipificação do delito, pois que praticado no âmbito das
relações familiares. Não há demonstração de consequências
extrapenais em razão da prática do delito. Não se pode afirmar que o
comportamento da vítima tenha contribuído para a prática delituosa.
Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-
base em 03 (três) meses de detenção.
Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, fica mantida no
mínimo na presente fase, por conta do que dispõe a Súmula nº 231,
STJ. Sem agravantes.
Não havendo causa de diminuição ou aumento de pena a serem
aplicadas, fixo a pena definitivamente em 03 (três) meses de detenção.
O réu não ficou preso cautelarmente preso, de modo que não há nada a
ser detraído.
O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o
disposto no art. 33, §§ 2º, alínea c, do Código Penal.
Por tratar-se de caso de violência doméstica, descabe a substituição da
pena aplicada por qualquer das penas restritivas de direito previstas no
art. 43, do CP, à vista de o delito ter sido praticado com violência,
conforme art. 44, I, do mesmo diploma legal, conforme Súmula 536, do
STJ, existindo tal vedação inclusive para as contravenções penais
(AgRg no REsp 1607382/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016 e AgRg no AREsp
757.553/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
24/11/2015, DJe 17/12/2015).
Cabível a suspensão da execução da pena pois preenchidos os
requisitos autorizadores, vez que o sentenciado não é reincidente em
crime doloso, possui as seis primeiras circunstâncias judiciais, previstas
no art. 59, CP, favoráveis, e descabe, no presente caso, a substituição
prevista no art. 44, CP (HC 324.949/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).
Assim, concedo ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da
pena, nos termos do art. 77, III, do Código Penal, pelo período de 02
(dois) anos, com a condição de prestar serviços a comunidade no
primeiro deles (art. 78, §1º, do CP), nas formas, e demais condições, a
serem impostas em audiência admonitória.
Deixo de decretar a prisão do réu, em razão da pena aplicada, do regime
de cumprimento e por ter aguardado o julgamento em liberdade.
Bem como, deixo de pronunciar-me acerca do disposto no artigo 387, IV,
do CPP, por não haver requerimentos de danos a serem reparados.
Transitada em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol de
culpados, proceda-se às devidas comunicações e adotem-se as
providências necessárias para o cumprimento da pena, com designação
de audiência admonitória.
Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser
assistido pela DPE, e por ter sido reconhecido pobre, nos termos da lei.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Pacaraima/RR,       de maio de 2017
Eduardo Messaggi Dias
Juiz Titular
Advogado(a): Marcos Antonio Jóffily

002 - 0000079-08.2012.8.23.0045
Nº antigo: 0045.12.000079-4
Réu: Domicio Pereira da Silva Filho
 Tratam os autos de ação penal pública movida contra DOMÍCIO
PEREIRA DA SILVA FILHO, conhecido por "Beto", pela suposta prática
dos delitos de lesão corporal, descritos nos artigos 129, caput, CP contra
a vítima RAMON DARDO DA SILVA MAQUIORI, e art. 129, §9°, do CP
c.c art.  7° da Lei n° 11.340/06, contra a vítima L. S. S., em razão dos
fatos ocorridos no dia 09.05.2009.
A denúncia ofertada pelo Ministério Público contém a seguinte narrativa:
"() no dia 9 de maio de 2009, por volta das 18:30, na Comunidade
Indígena Sol Nascente (antiga Fazenda Diamante Verde), localizada
neste Município de Pacaraima, o denunciado DOMÍCIO PEREIRA DA
SILVA FILHO, conhecido por "Beto", aparentemente embriagado
desferiu socos na região da face do Sr. RAMON DARDO DA SILVA
MAQUIORI, bem como também atingiu a região da face de sua irmã, a
ora vítima L. S. S.. (...)"
Feito inicialmente instaurado para apurar a prática dos delitos de lesão
corporal praticado pelo réu em face das vítimas Ramon e L. S. S., esta
em sede de violência doméstica.
Contudo, uma vez que a apuração dos referidos delitos se dá por ritos
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diferentes, o feito foi desmembrado, sendo este a apuração do crime
cometido em face de L. S. S..
Decisão de recebimento da denúncia em 06/05/2013, à fl. 05, e ratificada
em 17/09/2013, às fl. 14.
O acusado foi citado às fls. 09/10, e apresentou resposta à acusação por
meio da Defensoria Pública, às fls. 11/13.
Oitiva, em Juízo, da vítima L. S. S. (fl. 159), das testemunhas DOMICIO
PEREIRA DA SILVA (fl. 90), TELSCH SANTOS DA SILVA (fl. 91),
RAMON DARDO DA SILVA MARQUIORE (fl. 160), todos gravados em
sistema de áudio e vídeo anexo aos autos.
Ministério Público e defesa desistem da oitiva da testemunha Carlos
Moura, o que foi homologado pelo juízo, fl. 167
Interrogado o réu (fl. 92), gravado em sistema de áudio e vídeo anexo
aos autos.
Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do
acusado, nos termos do artigo 386, VII, CPP, fls. 162/167.
A DPE,, por sua vez, requereu a absolvição, aduzindo que não há
provas suficientes para ensejar uma condenação, fls.168/171.
É o relatório. Decido.
MATERIALIDADE:
Narra a denúncia que o acusado teria atingido a região facial da vítima L.
S. S..
No entanto, ao compulsar todos os elementos de prova dos autos,
verifico que a materialidade do delito de lesões corporais não se
encontra comprovada, uma vez que a vítima, por razões desconhecidas,
não foi submetida a exame médico.
Analisando a prova oral colhida é igualmente dúbia e incerta quanto a
materialidade. Senão vejamos:
Ouvida em juízo, a vítima L. S. S., em síntese, declarou que é irmã do
acusado; no dia dos fatos foi até a fazenda de seu pai; o acusado, sem
motivo aparente, agrediu Ramon, marido da vítima; tentou intervir para
fazer cessar a agressão, momento em que o acusado desferiu um tapa
em seu rosto; foi apenas um tapa; acredita que o acusado estava
alcoolizado. (transcrição livre do depoimento).
O depoente RAMON DARDO DA SILVA MARQUIORI, marido da vítima,
declarou, em transcrição livre, que no dia dos fatos acompanhou a vítima
na fazenda de seu pai; o acusado estava fazendo uso de bebida
alcoólica; sem nenhuma motivação, o réu deferiu um soco em seu rosto;
estava sentando em seu carro quando o réu o agrediu.
A testemunha de defesa DOMICIO PEREIRA DA SILVA, ouvido na
condição de informante, em razão de ser pai do acusado, declarou, em
síntese, que não presenciou os fatos; soube do ocorrido através de
terceiros.
A testemunha de defesa TELSCH SANTOS DA SILVA, ouvido na
condição de informante, em razão de ser irmão do acusado, declarou,
em síntese, que estava presente no dia dos fatos, mas que não viu o
momento da agressão; não viu o réu desferir socos na vítima e nem em
Ramon.
O réu, interrogado em juízo, declarou, em transcrição livre, nega que
tenha agredido L. S. S.; afirma que agrediu Ramon, mas não desferiu
nenhum tapa ou soco na vítima.
Observa-se que o depoente RAMON narrou situação mais grave (soco)
que a experimentada, em teste, pela vítima (tapa). A última acredita que
o réu estava alcoolizado. O processado nega a agressão.
É cediço no ordenamento jurídico que nos casos havidos em sede de
violência doméstica, a palavra da vítima goza de relevante valor
probante, desde que esteja em conformidade com as demais provas que
constam nos autos. Neste sentido:
"() 1. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima
tem relevante valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, as
violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe dos
olhos de possíveis testemunhas e, se verossímil e corroborada por
outros elementos dos autos, como no presente caso, serve de lastro a
um édito condenatório. 2. Recurso desprovido. (TJ-RR - ACr:
0010092153989, Relator: Des. TANIA VASCONCELOS DIAS, Data de
Publicação: DJe 14/05/2014)"
No presente caso, em que pese a vítima tenha relatado que o réu
desferiu um tapa em sua face, analisando as provas constantes nos
autos, tal realto não encontra consonância com as demais provas.
A jurisprudência admite o suprimento da prova técnica por oral, mas no
particular, a materialidade coletada é frágil.
Neste sentido, colaciono o julgado o seguinte julgado:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DA LESÃO CORPORAL
NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DA
A M E A Ç A  C O M P R O V A D A S .  P E D I D O  D E  A B S O L V I Ç Ã O .
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A
prova da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal, por ser
crime que deixa vestígios, se faz por meio do exame de corpo de delito,
devendo ser absolvido o agente, quando a ofendida não se submete à
perícia para comprovar a existência do delito, se outras provas assim

não demonstrar. 2. Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça, no
âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações do
ofendido e de sua mãe são harmônicas em demonstrar que o réu
ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. 3. Substitui-se a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direito quando a reprimenda aplicada
for inferior a 1 ano, à luz da alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal,
devendo ser observado a vedação imposta no art. 17 da Lei nº
11.340/2006. 4. Apelação parcialmente provida. (TJ-DF - APR:
20130710072053 DF 0006999-25.2013.8.07.0007, Relator: JOÃO
BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2015,  3ª Turma
Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2016 . Pág.:
118) GRIFO NOSSO.
Restou devidamente comprovado a animosidade e agressão entre o réu
e o depoente Ramon, marido da vítima, conforme se extrai do
depoimento acima transcrito. Com relação a estes fatos, houve
Transação Penal já cumprida pelo réu nos autos nº 0045.10.000169-7.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, em consonância com o Ministério Público, nos
termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, julgo
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para ABSOLVER o
réu DOMICIO PEREIRA DA SILVA FILHO, do delito tipificado no art.
129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.
Sem custas.
Intimem-se, inclusive a vítima (art. 21 da lei 11.340/2006).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, expeçam as comunicações cabíveis, e
arquivem-se os autos com as baixas na distribuição.
Pacaraima/RR,  17  de maio de 2017.
Eduardo Messaggi Dias
Juiz de Direito
Advogado(a): David Souza Maia

003 - 0000591-83.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000591-1
Réu: Edfrank da Silva Rocha
 SENTENÇA

Tratam os autos de ação penal pública incondicionada movida contra
EDFRANK DA SILVA ROCHA, pela suposta prática do delito de lesão
corporal, descrito no artigo 129, §9°, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I
da Lei 11.340/06, contra as vítimas A. D. P. B. e K. T. P. R., em razão
dos fatos ocorridos no dia 01 de novembro de 2015.
A denúncia ofertada pelo Ministério Público contém a seguinte narrativa:
"() no dia 01/11/2015, na residência comum do casal, situada à Rua
Suriname, 505, Vila Nova, Pacaraima/RR, o denunciado EDFRANK DA
SILVA ROCHA, de forma livre e consciente, com manifesto animus
laedendi, agrediu as Sras. A. D. P. B. (sua companheira) e K. T. P. R.
(sua filha), provocando-lhes as lesões descritas e materializadas nos
Laudos de Exame de Corpo de Delito de fls. 19 e 20, respectivamente.
(...)"
Inquérito Policial às fls. 06/36.
Termos de declaração das vítimas, fl. 06 e 09.
Laudo de Exame de Corpo de Delito das vítimas, fls. 19 e 20.
Decisão de recebimento da denúncia, em 08/08/2016, às fls. 47/47-v.
Extinta a punibilidade do acusado com relação ao delito tipificado no art.
147, CP, em razão da decadência do direito de representação, fls.
47/47-v.
O acusado foi citado às fls. 53/54, e apresentou resposta à acusação por
meio da DPE, à fl. 50.
Instrução do feito com a oitiva das vítimas K. T. P. R. e A. D. P. B., fls.
61 e 62, respectivamente. Oitiva da testemunha JACKSON DE MELO
PINTO, fl. 63, todos gravados em sistema de áudio e vídeo anexo aos
autos.
O Ministério Público e a defesa desistiram da oitiva da testemunha
Tomazelli, o que foi homogado pelo juízo, fl. 65.
Interrogatório do acusado às fls. 60, gravado em sistema de áudio e
vídeo anexo aos autos.
Certidões de Antecedentes Criminais do acusado, às fls. 85/86.
Em alegações finais por memoriais, fls. 66/73, o Ministério Público,
pugna pela condenação do réu como incurso nas penas do art. 129, §9º,
do Código Penal, duas vezes.
A defesa, por sua vez, em alegações  finais por memoriais, fls. 75/84,
pugna, preliminarmente, pela declaração da extinção da punibilidade do
réu, face a retratação da vítima. E, no mérito, pela desclassificação do
delito de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, bem como
para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, em
caso de condenação, pela aplicação da pena mínima.
É o relatório. Decido.

PRELIMINARMENTE
A defesa, em sede de alegações finais, arguiu que a vítima, quando da
audiência de justificação, se retratou da representação de forma ampla,
para todos os delitos, não retratando-se apenas quanto ao delito de
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ameaça. Alega ainda, que "a representação é tida como condição de
procedibilidade para o exercício da ação penal', pugnando pela extinção
do processo sem resolução do mérito, fl. 76/79.
Os argumentos da defesa não merecem prosperar.
Consta nos autos, termo de audiência de justificação realizada em
24/05/2016, na qual a vítima informa que não tem interesse em
processar criminalmente o acusado, que voltaram a conviver, retratando-
se da representação criminal.
Porém que essa retração só é válida para o delito de ameaça, vez que
este é processado mediante ação penal pública condicionada a
representação. E, conforme consta às fls. 47/47-v., já houve a extinção
da punibilidade do acusado, com relação a esse delito.
O presente feito visa apurar a ocorrência do delito de lesões corporais,
que se processa mediante ação penal pública incondicionada, ou seja,
independe do interesse da ofendida, conforme entendimento já
pacificado, constante na Súmula 542 do STJ.
Assim, afastada a preliminar arguida, passo ao mérito:

MATERIALIDADE:

A materialidade dos delitos de lesões corporais encontra-se indicadas
por meio dos Laudos de Exame de Corpo de Delito das Vítimas (fls.
19/20). Para a vítima A. D. P. B. consta lesão por instrumento/meio
contundente, que provocou equimoses leves no pescoço e braços. Para
a vítima K. T. P. R. constou lesão por instrumento/meio contundente,
que provocou equimoses leves e arranhão no braço esquerdo.

AUTORIA:

Ao réu foi imputada a prática dos delitos de lesão corporal.
Diante dos elementos colhidos, durante a instrução realizada sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, demonstrado que o acusado é o
autor dos fatos a ele imputados.
A vítima A. D. P. B., ao ser ouvida em juízo, em síntese, disse que os
fatos ocorreram conforme narrado na denúncia; teve uma discussão com
o acusado por conta de despesa domésticas; o acusado a empurrou; a
vítima saiu de casa em direção à rua, o acusado a acompanhou,
momento em que ele lesionou a vítima K. T. P. R.; o acusado teria
puxado a bolsa que estava com K. T. P. R., ocasionando as lesões
descritas no laudo de exame de corpo de delito. (em transcrição livre do
depoimento)
A vítima K. T. P. R., em seu depoimento em juízo, declarou que é filha
do acusado e da vítima A. D. P. B.; parte da confusão ocorreu dentro da
residência, onde o acusado empurrou a vítima A. D. P. B.; a vítima A. D.
P. B. e a declarante saíram de casa em direção à, momento em que o
réu puxou a declarante; confirma as lesões descritas nos laudos.
(transcrição livre).
A testemunha JACKSON DE MELO PINTO, policial militar, relatou, em
síntese, que não se recorda muito bem da ocorrência, mas confirma as
declarações constantes no ROP.
Interrogado, em Juízo, o acusado disse, em síntese, que são
verdadeiros os fatos; discutiu com a vítima A. D. P. B., por questões
financeiras; não sabe porque a discussão evoluiu para algo mais grave;
foi um fato isolado.
Desse modo, as provas aportadas aos autos comprovam a prática dos
delitos de lesão corporal imputado ao acusado exatamente como consta
na denúncia, o que foi confirmado, em juízo, pelas testemunhas.
Ademais, o réu confessou a prática dos delitos em face das duas
vítimas.
A conduta típica do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP em
combinação com o art. 7º, I da Lei 11.340/06, consiste em ofender a
integridade corporal ou a saúde de outrem, no âmbito da unidade
doméstica e familiar.
Os laudos de Exame de Corpo de delito descrevem, com relação à
vítima A. D. P. B.: "Equimoses leves no pescoço e nos braços (...)". E
com relação à vítima K. T. P. R.: "Equimoses leves e arranhão no braço
esquerdo (...) " (grifei). Há relação entre as lesões e os fatos apurados
A Defesa pugnou pela desclassificação do delito de lesões corporais
dolosas para a modalidade culposa, contudo, não cabe tal
desclassif icação.
O dolo do acusado restou comprovado conforme se extraí dos
depoimentos das vítimas. A vítima A. D. P. B. afirma que o acusado a
empurrou algumas vezes no intuito de a colocar para fora de casa.
Assim, estando comprovada a materialidade e autoria, a Defesa também
não trouxe aos autos prova de excludente de il icitude ou de
culpabilidade do acusado, apenas fez menção, mas nada restou
comprovado.
No crime culposo, o agente deve dar causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia. Não vislumbro qualquer das
modalidades de culpa indicados, eis que as lesões se deram no contexto
de uma discussão familiar, reforçando a tese do dolo.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do
Estado, para CONDENAR o réu EDFRANK DA SILVA ROCHA nas
penas do art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06, por
duas vezes.
Passo a dosar a pena, atento ao princípio constitucional da sua
individualização:
Art. 129, §9° do CP - Em face da vítima A. D. P. B.:
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se, quanto à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à
espécie, nada havendo a ser valorado. Quanto aos antecedentes, não
os possui; No concernente à conduta social e à personalidade, nada há
nos autos para valorá-la. Pelo que se depreende dos autos o motivo do
delito não o favorece, pois, aparentemente banal. As circunstâncias do
fato já foram consideradas quando da tipificação do delito, pois que
praticado no âmbito das relações familiares. Não há demonstração de
consequências extrapenais em razão da prática do delito. Não se pode
afirmar que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática
delituosa.

Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-
base em 03 (três) meses de detenção.
Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, fica mantida no
mínimo na presente fase, por conta do que dispõe a Súmula nº 231,
STJ. Sem agravantes.
Não havendo causa de diminuição ou aumento de pena a serem
aplicadas, fixo a pena definitivamente em 03 (três) meses de detenção.
Art. 129, §9° do CP - Em face da vítima K. T. P. R.:
Tenho que as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) são as mesmas já
dimensionadas acima. Razão pela qual fixo a mesma pena base em 03
(três) meses de detenção.
Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, fica mantida no
mínimo na presente fase, por conta do que dispõe a Súmula nº 231,
STJ. Sem agravantes.
Não havendo causa de diminuição ou aumento de pena a serem
aplicadas, fixo a pena definitivamente em 03 (três) meses de detenção.
Sendo cabível ao caso a regra prevista no artigo 69, do CP (concurso
material), somo as duas penas anteriormente fixadas, ficando assim em
06 (seis) meses de detenção.
Não há o que ser detraído, uma vez que o acusado foi posto em
liberdade mediante o pagamento de fiança, fls. 15/16 e 28.
Considerando o total de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento
da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, "c",do
CP.
Por tratar-se de caso de violência doméstica, descabe a substituição da
pena aplicada por qualquer das penas restritivas de direito previstas no
art. 43, do CP, à vista de o delito ter sido praticado com violência,
conforme art. 44, I, do mesmo diploma legal, conforme Súmula 536, do
STJ, existindo tal vedação inclusive para as contravenções penais
(AgRg no REsp 1607382/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016 e AgRg no AREsp
757.553/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
24/11/2015, DJe 17/12/2015).
Cabível a suspensão da execução da pena. O sentenciado não é
reincidente em crime doloso e, conforme sinalizado pelo STJ, possui as
seis primeiras circunstâncias judiciais favoráveis para os dois delitos (HC
324.949/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).
Assim, concedo ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da
pena, nos termos do art. 77, III, do Código Penal, pelo período de 02
(dois) anos, com a condição de prestar serviços a comunidade no
primeiro deles (art. 78, §1º, do CP), nas formas e demais condições a
serem impostas em audiência admonitória.
Deixo de decretar a prisão do réu, em razão da pena aplicada, do regime
de cumprimento e por ter aguardado o julgamento em liberdade.
Deixo de pronunciar-me acerca do disposto no artigo 387, IV, do CPP,
por não haver requerimentos de danos a serem reparados.
Transitada em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol de
culpados, proceda-se às devidas comunicações e adotem-se as
providências necessárias para o cumprimento da pena, com designação
de audiência admonitória.
Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser
assistido pela DPE, e por ter sido reconhecido pobre, nos termos da lei.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Pacaraima/RR, 17   de maio de 2017

Eduardo Messaggi Dias
Juiz Titular
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000707-65.2010.8.23.0045
Nº antigo: 0045.10.000707-4
Réu: Denis Douglas Lima da Silva
 Trata-se de ação penal instaurada em face de DENIS DOUGLAS LIMA
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DA SILVA, por ter, em tese, incorrido nas condutas delitivas descritas no
art. 180 do Código Penal.
Recebimento da denúncia em 12/11/2010, fl. 36.
Acusado sequer citado, após diversas tentativas.
Com vista, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade por
prescrição da pretensão punitiva antecipada, na forma retroativa, nos
termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.
É o relatório.
Decido.
Assiste razão ao Ministério Público.
Em que pese o entendimento sufragado pelo enunciado 438, da Súmula
do STJ, o fim de tal disciplina é permitir a aplicação da lei penal. Ocorre
que o prórpio órgão persecutor, no caso concreto, entende que não
existe interesse de agir, pois o Estado buscará o que não poderá
alcançar.
Conforme se depreende dos autos, consignado pelo parecer ministerial,
verifica-se que houve causa extintiva da pena. Vejamos:
O acusado foi denunciado como incurso na pena do artigo 180 do
Código Penal, cuja pena aplicada para esse tipo de delito é de 1 (um)
ano a 4 (quatro) anos de reclusão.
O Código Penal em seu art. 109, V, dispõe que a prescrição, antes de
transitar em julgado a sentença final, ocorre em 04 (quatro) anos, se o
máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a
2 (dois).
Fazendo uma breve análise do caso concreto e das circunstâncias do
art. 59, CP, tem-se que a pena não se distanciará do mínimo legal,
FAC´s às fls. 128/130.
A denúncia foi recebida em 12/11/2010, ou seja, mais de seis anos, sem
que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva, passando o lapso
temporal previsto pelo inciso V do art. 109, do Código Penal.
O acusado sequer foi citado da presente ação. Não se mostra razoável
prosseguir com um processo, que demanda alto custo, que já tem um
fim certo, a declaração da prescrição punitiva na sua modalidade
retroativa.
Posto isso, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Denis Douglas
Lima da Silvaa pela ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL antecipada, na forma retroativa, com fulcro nos
arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal, pelas
razões supramencionadas.
Ciência ao órgão do Ministério Público e a Defesa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Pacaraima (RR), 17 de maio de 2017.
Eduardo Messaggi Dias
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0001080-91.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.001080-9
Réu: Carlos Magno Moreira Silva
 Tratam os autos de ação penal pública incondicionada movida contra
CARLOS MAGNO MOREIRA SILVA, pela suposta prática do delito de
lesão corporal, descrito no artigo 129, §9°, do Código Penal, c/c art. 7º,
inciso I da Lei 11.340/06, contra a vítima G. S. A., em razão dos fatos
ocorridos no dia 1º de setembro de 2013.
A denúncia ofertada pelo Ministério Público contém a seguinte narrativa:
() no dia 1º de setembro 2013, por volta das 20:00h, o denunciado
CARLOS MAGNO MOREIRA SILVA, aparentemente em estado de
embriaguez alcoólica, chegou na residência de sua então companheira
G. S. A., localizada na Rua Caribe,s/n, Apto. 02, (vila situada ao lado do
Restaurante do Ronaldo), ocasião em que passou a discutir com a
mesma por suspeitar que pudesse ter tido um relacionamento afetivo
extramarital (...).
Depreende-se das peças de informações que o denunciado então
passou a desferir diversos socos e pontapés contra a vítima que lhe
atingiram a região de face, membros superiores e inferiores, ainda, em
outras partes do corpo, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de
Exame de Corpo de Delito de fls. 19. (...)
Termos de declaração da vítima, fl. 09, do Inquérito Policial apenso.
Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, fl. 19, do IP.
Decisão de recebimento da denúncia, em 11/12/2013, à fl. 04.
O acusado foi citado às fls. 04, e apresentou resposta à acusação por
meio da DPE, à fl. 10.
Instrução do feito com a oitiva da vítima G. S. A., fl. 29; oitiva da
testemunha ISRAEL ATAGNAN SALES MERY, fl. 30. O Ministério
Público e a Defesa desistiram da oitiva das testemunhas Jordania da
Silva Rodrigues e Dayse Cristina de Oliveira Figarella, fl. 31, e da
testemunha Jariane, fl. 69 o que foram homologado pelo juízo.
Interrogatório do acusado à fl. 70, gravado em sistema de áudio e vídeo
anexo aos autos.
Certidões de Antecedentes Criminais do acusado, às fls. 85/88.
Em alegações finais por memoriais, fls. 72/79, o Ministério Público,
pugna pela condenação ddo réu como incurso nas penas do art. 129,

§9º, do Código Penal.
A defesa, por sua vez, em alegações finais por memoriais, fls. 80/83,
pugna pela aplicação da pena no patamar mínimo, bem como o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
É o relatório. Decido.
MATERIALIDADE:
A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se consolidada por
meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (fl. 19, do
Inquérito Policia apenso).
AUTORIA:
Ao réu foi imputada a prática dos delitos de lesão corporal.
Diante dos elementos colhidos, durante a instrução realizada sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, demonstrado que o acusado é o
autor dos fatos a ele imputados.
A vítima G. S. A., ao ser ouvida em juízo, em síntese, disse que esta foi
a primeira vez que o acusado a agrediu; é estudante e no dia do ocorrido
havia voltado da escola, estando apenas ela e seu filho em sua casa; o
acusado chegou da roça informando que ia jogar futebol; após cobrá-lo
quanto ao alimento para a criança o acusado começou a agredi-la com
as mãos.
A testemunha LINDOLFO FLORES MARQUES, tuxaua ao tempo dos
fatos, relatou, em síntese, que foi acionado para tentar apaziguar a
situação; chegando no local verificou um ferimento de faca na altura da
cintura do acusado; a vítima não estava no local. Ao ser questionado o
por quê do depoente não ter relatado o ferimento do acusado no
depoimento prestado em sede de Inquérito Policial, à fl. 26, informou
que relatou, porém não constou no termo; ao ser novamente
questionado quanto as contradições nos dois depoimentos, informou que
só assinou o Termo de Declarações pois a Escrivã o informou que o
Termo não poderia ser mudado e que o processo seria encerrado com
aquela declaração; não foi constrangido, sofreu ameaça ou tortura para
assinar o Termo de Declarações.
Interrogado em Juízo, o acusado relatou, em síntese, que discutiu com a
vítima pois queria sair para jogar futebol, mas ela não deixou; a vítima
ameaçou de furar seus olhos com um garfo; insistiu em sair foi lesionado
pela vítima, que usou uma faca para cortar o seu abdômen; após isso,
desferiu um golpe com um chinelo nas costas da vít ima e,
posteriormente, agrediu a vítima no rosto com as mãos; parou de bater
na vítima após seu primo, Davi, interrompê-lo; que foi a primeira vez que
agrediu a vítima.
Em que pese a Defesa tenha arguido que o réu agiu em legítima defesa,
e os depoimentos da testemunha Lindolfo e do réu, levem a essa
conclusão, tenho que a tese não merece prosperar. Explico:
A versão de que a vítima teria lesionando o réu com uma faca, apareceu
unicamente em sede de instrução em juízo. Tanto réu quanto a
testemunha Lindolfo, foram ouvidos perante autoridade policial, fls. 06 e
26, respectivamente, e em nenhum momento foi relatado, por nenhum
dos dois, a suposta agressão.
Ademais, não consta nos autos Laudo de Exame de Corpo de Delito que
comprove a existência da suposta agressão, tampouco informações
críveis de que ela ocorreu. Ao passo que, às fls. 13, consta Laudo de
Exame de Corpo de Delito da vítima, com diversas lesões, como
hematomas e escoriações na região de ombro, escapular e joelhos.
De igual feita, não há que se falar em desclassificação para lesão
corporal privilegiada, vez que não há o menor indício da injusta
provocação da vítima.
Desse modo, as provas aportadas aos autos comprovam a prática do
delito de lesão corporal imputado ao acusado.
A conduta típica do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP em
combinação com o art. 7º, I da Lei 11.340/06, consiste em ofender a
integridade corporal ou a saúde de outrem, no âmbito da unidade
doméstica e familiar.
O Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima acostado à fl. 13 relata
que houve ofensa à integridade física da vítima e esta ofensa foi
causada por instrumento contundente.
Assim, estando comprovada a materialidade e autoria, a pretensão
punitiva deve ser julgada procedente.
DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do
Estado, para CONDENAR o réu CARLOS MAGNO MOREIRA SILVA
nas penas do art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.
Passo a dosar a pena, atento ao princípio constitucional da sua
individualização:
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se, quanto à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal a
espécie, nada havendo a ser valorado. Quanto aos antecedentes, não
os possui. No concernente à conduta social e à personalidade, não há
prova nos autos para valorá-las. Pelo que se depreende dos autos o
motivo do delito não o favorece, pois, totalmente banal. As
circunstâncias do fato já foram consideradas quando da tipificação do
delito, pois que praticado no âmbito das relações familiares. Não há
demonstração de consequências extrapenais em razão da prática do
delito. Não se pode afirmar que o comportamento da vítima tenha
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contribuído para a prática delituosa.
Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-
base em 04 (quatro) meses de detenção.
Sem atenuantes. Sem agravantes.
Não havendo causa de diminuição ou aumento de pena a serem
aplicadas, fixo a pena definitivamente em 04 (quatro) meses de
detenção.
O réu não ficou preso cautelarmente preso, de modo que não há nada a
ser detraído.
O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o
disposto no art. 33, §§ 2º, alínea c, do Código Penal.
Por tratar-se de caso de violência doméstica, descabe a substituição
aplicada por qualquer das penas restritivas de direito previstas no art.
43, do CP, à vista de o delito ter sido praticado com violência, conforme
art. 44, I, do mesmo diploma legal.
Contudo, cabe a aplicação do benefício da suspensão da execução da
pena pelo período de 02 (dois) anos, desde que cumpra as condições,
previstas no art. 78 § 2º  de: 1) proibição de frequentar bares e outros
locais onde haja consumo de bebidas alcoólicas; 2) proibição de
ausentar-se da comarca, por mais de quinze dias, sem autorização do
juiz;  3) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, bimestral, para
informar e justificar suas atividades, sob pena de revogação do benefício
em caso de descumprimento (art. 81, CP).
Deixo de decretar a prisão do réu, em razão da pena aplicada, do regime
de cumprimento, e por ter aguardado o julgamento em liberdade.
Bem como, deixo de pronunciar-me acerca do disposto no artigo 387, IV,
do CPP, por não haver requerimentos de danos a serem reparados.
Transitada em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol de
culpados, proceda-se às devidas comunicações e adotem-se as
providências necessárias para o cumprimento da pena.
Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser
assistido pela DPE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Pacaraima/RR, 17 de maio de 2017
 Eduardo Messaggi Dias
Juiz Titular
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000005-46.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000005-2
Réu: Nelson Henrique Alves
 Tratam os autos de ação penal pública incondicionada (súmula 542 do
STJ) movida contra NELSON HENRIQUE ALVES, pela suposta prática
do delito de lesão corporal, descrito no artigo 129, §9°, do Código Penal,
c/c art. 7º, inciso I da Lei 11.340/06, contra a vítima D. S. M., em razão
dos fatos ocorridos no dia 31 de maio de 2013.
A denúncia ofertada pelo Ministério Público contém a seguinte narrativa:
() no dia 31 de março de 2013, por volta das 16:00 horas, na residência
em comum localizada na Comunidade Indígena Sorocaima II, situada
neste município de Pacaraima/RR, o denunciado NELSON HENRIQUE
ALVEZ, de forma livre e consciente, com manifesto animus laedendi,
agrediu sua então companheira D. S. M., ocasionando as lesões
descritas e materializadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls.
13. (...)
Inquérito Policial às fls. 3/17.
Termos de declaração da vítima, fl. 05.
Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, fl. 13.
Decisão de recebimento da denúncia, em 15/03/2016, à fl. 33.
O acusado foi citado às fls. 41/42, e apresentou resposta à acusação por
meio da DPE, à fl. 43.
Instrução do feito com a oitiva da vítima D. S. M., fl. 49, oitiva da
testemunha LINDOLFO FLORES MARQUES, fl. 51 e interrogatório do
acusado à fl. 50, todos gravados em sistema de áudio e vídeo anexo aos
autos.
Certidões de Antecedentes Criminais do acusado, às fls. 18/19, 34 e 70.
Em alegações finais por memoriais, fls. 54/61, o Ministério Público,
pugna pela condenação do réu como incurso nas penas do art. 129, §9º,
do Código Penal.
A defesa, por sua vez, em alegações finais por memoriais, fls. 62/68,
pugna,  pela aplicação da excludente de ilicitude legítima defesa, e pela
incidência da causa de diminuição de pena de domínio de violenta
emoção, prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, bem como para a
fixação da pena no patamar mínimo.
É o relatório. Decido.
MATERIALIDADE:
A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se sinalizada por
meio do Laudo de EExame de Corpo de Delito da vítima (fl. 13). Nele,
consta a ofensa à integridade corporal, produzida por meio contundente.
Descreve o laudo que as lesões são hiperemas, hematomas e
escoriações.
AUTORIA:
Ao réu foi imputada a prática dos delitos de lesão corporal.
Diante dos elementos colhidos, durante a instrução realizada sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, demonstrado que o acusado é o

autor dos fatos a ele imputados.
A vítima D. S. M., ao ser ouvida em juízo, em síntese, disse que esta foi
a primeira vez que o acusado a agrediu; é estudante e no dia do ocorrido
havia voltado da escola, estando apenas ela e seu filho em sua casa; o
acusado chegou da roça informando que ia jogar futebol; após cobrá-lo
quanto ao alimento para a criança o acusado começou a agredi-la com
as mãos. (transcrição livre do depoimento).
A testemunha LINDOLFO FLORES MARQUES, tuxaua ao tempo dos
fatos, relatou, em síntese, que foi acionado para tentar apaziguar a
situação; chegando no local verificou um ferimento de faca na altura da
cintura do acusado; a vítima não estava no local. Ao ser questionado o
por quê do depoente não ter relatado o ferimento do acusado no
depoimento prestado em sede de Inquérito Policial, à fl. 26, informou
que relatou, porém não constou no termo; ao ser novamente
questionado quanto as contradições nos dois depoimentos, informou que
só assinou o Termo de Declarações pois a Escrivã o informou que o
Termo não poderia ser mudado e que o processo seria encerrado com
aquela declaração; não foi constrangido, sofreu ameaça ou tortura para
assinar o Termo de Declarações. (transcrição livre do depoimento).
Interrogado em Juízo, o acusado relatou, em síntese, que discutiu com a
vítima pois queria sair para jogar futebol, mas ela não deixou; a vítima
ameaçou de furar seus olhos com um garfo; insistiu em sair foi lesionado
pela vítima, que usou uma faca para cortar o seu abdômen; após isso,
desferiu um golpe com um chinelo nas costas da vít ima e,
posteriormente, agrediu a vítima no rosto com as mãos; parou de bater
na vítima após seu primo, Davi, interrompê-lo; que foi a primeira vez que
agrediu a vítima. (transcrição livre do depoimento).
Em que pese a Defesa tenha arguido que o réu agiu em legítima defesa
e  os depoimentos da testemunha Lindolfo e do réu, levem a essa
conclusão, tenho que a tese não merece prosperar.
A versão de que a vítima teria lesionando o réu com uma faca, apareceu
unicamente em sede de instrução em juízo. Tanto réu quanto a
testemunha Lindolfo, foram ouvidos perante autoridade policial, fls. 06 e
26, respectivamente, e em nenhum momento foi relatado, por nenhum
dos dois, a suposta agressão. A testemunha Lindolfo justificou a
divergência em suas declarações, conforme acima consignado.
Ademais, não consta nos autos Laudo de Exame de Corpo de Delito ou
prontuário de atendimento médico que comprovem a existência da
suposta lesão, tampouco informações críveis de que ela ocorreu.
Na fl. 13 consta Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, com
diversas lesões, como hematomas e escoriações na região de ombro,
escapular e joelhos, compatíveis com o alegado pela vítima e pelo
agressor.
De igual feita, não há que se falar em desclassificação para lesão
corporal privilegiada, vez que não há demonstração suficiente da injusta
provocação da vítima.
Cabível, contudo, o reconhecimento da confissão (art. 65, III, "d").
Desse modo, as provas aportadas aos autos comprovam a prática do
delito de lesão corporal imputado ao acusado.
A conduta típica do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP em
combinação com o art. 7º, I da Lei 11.340/06, consiste em ofender a
integridade corporal ou a saúde de outrem, no âmbito da unidade
doméstica e familiar, não sendo a elementar "no âmbito da unidade
doméstica e familiar" impugnada.
Assim, estando comprovada a materialidade e autoria, a pretensão
punitiva deve ser julgada procedente.
DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do
Estado, para CONDENAR o réu NELSON HENRIQUE ALVES nas
penas do art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.
Passo a dosar a pena, atento ao princípio constitucional da sua
individualização:
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se, quanto à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal a
espécie, nada havendo a ser valorado. Quanto aos antecedentes, não
os possui. No concernente à conduta social e à personalidade, não há
prova nos autos para valorá-las. Pelo que se depreende dos autos o
motivo do delito não o favorece, pois, totalmente banal. As
circunstâncias do fato já foram consideradas quando da tipificação do
delito, pois que praticado no âmbito das relações familiares. Não há
demonstração de consequências extrapenais em razão da prática do
delito. Não se pode afirmar que o comportamento da vítima tenha
contribuído para a prática delituosa.
Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-
base em 04 (quatro) meses de detenção.
Presente a atenuante da confissão, de modo que minoro a pena em 1/6,
ou seja, 20 (vinte) dias de detenção, perfazendo o total de 03 (três)
meses e 10 (dez) dias de detenção. Sem agravantes.
Não havendo causa de diminuição ou aumento de pena a serem
aplicadas, fixo a pena definitivamente em 03 (três) meses e 10 (dez) dias
de detenção.
O réu não ficou preso cautelarmente preso, de modo que não há nada a
ser detraído.
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O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o
disposto no art. 33, §§ 2º, alínea c, do Código Penal.
Por tratar-se de caso de violência doméstica, descabe a substituição da
pena aplicada por qualquer das penas restritivas de direito previstas no
art. 43, do CP, à vista de o delito ter sido praticado com violência,
conforme art. 44, I, do mesmo diploma legal, conforme Súmula 536, do
STJ, existindo tal vedação inclusive para as contravenções penais
(AgRg no REsp 1607382/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016 e AgRg no AREsp
757.553/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
24/11/2015, DJe 17/12/2015).
Cabível a suspensão da execução da pena. O sentenciado não é
reincidente em crime doloso. Embora o STJ sinalize a necessidade de
possuir, ao menos, as seis primeiras circunstâncias judiciais favoráveis
(HC 324.949/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) e, apesar da
circunstância "motivo" ser desfavorável, no caso, é insuficiente para
afastar o benefício legal, no contexto dos demais vetores do artigo 59,
CP.
Assim, concedo ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da
pena, nos termos do art. 77, III, do Código Penal, pelo período de 02
(dois) anos, com a condição de prestar serviços a comunidade no
primeiro deles (art. 78, §1º, do CP), nas formas e demais condições a
serem impostas em audiência admonitória.
Deixo de decretar a prisão do réu, em razão da pena aplicada, do regime
de cumprimento e por ter aguardado o julgamento em liberdade.
Deixo de pronunciar-me acerca do disposto no artigo 387, IV, do CPP,
por não haver requerimentos de danos a serem reparados.
Transitada em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol de
culpados, proceda-se às devidas comunicações e adotem-se as
providências necessárias para o cumprimento da pena, com designação
de audiência admonitória.
Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser
assistido pela DPE, e por ter sido reconhecido pobre, nos termos da lei.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Pacaraima/RR, 17 de maio de 2017
Eduardo Messaggi Dias
Juiz Titular
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0000220-22.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000220-7
Réu: Zenaldo Custodio Roque
 Tratam os autos de ação penal pública incondicionada (súmula 542 do
STJ) movida contra ZENALDO CUSTODIO ROQUE, pela suposta
prática do delito de lesão corporal, descrito no artigo 129, §9°, do Código
Penal, c/c art. 7º, inciso I da Lei 11.340/06, contra a vítima L. S. R., em
razão dos fatos ocorridos no dia 28 de maio de 2015.
A denúncia ofertada pelo Ministério Público contém a seguinte narrativa:
() no dia 28 de março de 2015, por volta das 19:00 horas, na
Comunidade Indígena Noca Esperança, situada na zona rural do
Município de Pacaraima/RR, o denunciado ZENALDO CUSTODIO
ROQUE, de forma livre e consciente, com manifesto animus laedendi,
agrediu fisicamente sua filha L. S. R. (15 anos), ocasionando as lesões
descritas e materializadas no documento de fls. 8. (...)
Inquérito Policial em apenso, onde constam termos de declaração da
vítima, fl. 6/7 e Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, fl. 8.
Decisão de recebimento da denúncia, em 04/07/2016, à fl. 21.
O acusado foi citado à fl. 21, e apresentou resposta à acusação por meio
da Defensoria Pública do Estado, à fl. 28, aduzindo que os fatos a ele
imputados ocorreram de forma diversa do relatado na denúncia.
Audiência de instrução realizada com a oitiva da vítima L. S. R. à fl. 48,
oitiva das testemunhas EDMILSON ALMEIDA CORREA à fl. 47 e
testemunha ELIZANGELA SANTOS NASCIMENTO à fl. 49, oitiva da
informante LETÍCIA ROQUE DA SILVA à fl. 46, e interrogatório do
acusado à fl. 48, todos gravados em sistema de áudio e vídeo anexo aos
autos.
O Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha
comum Alexsandro Barbosa Souza.
Certidões de Antecedentes Criminais do acusado, às fls. 64/65.
Em alegações finais por memoriais, fls. 51/58, o Ministério Público pugna
pela procedência da ação, com a condenação do réu como incurso nas
penas do art. 129, §9º, do Código Penal.
A defesa, por sua vez, em alegações finais por memoriais, fls. 59/62,
pugna  pela absolvição do réu, por falta de prrovas quanto ao dolo; em
caso de condenação, pela desclassificação do crime do art. 129, § 9º
para o crime do mesmo artigo, mas em seu § 6º, do Código Penal, com
a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito; e
subsidiariamente, pela f ixação da pena no mínimo abstrato,
concedendo-se ao Acusado o benefício do sursis previsto no art. 77 do
CP.
É o relatório. Decido.
MATERIALIDADE:
A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se consolidada por

meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito da Vítima, acostado à fl. 8
do inquérito policial. Nele, consta ofensa à integridade corporal da
vítima, produzida por ação contundente, não ocorrendo através de meio
insidioso ou cruel, bem como não resultando na incapacidade para as
ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, ou debilidade
permanente de membro sentido ou função.
AUTORIA:
Quanto à autoria têm-se os seguintes elementos de prova:.
A vítima L. S. R., ao ser ouvida em juízo disse, em sintética transcrição
livre, que o acusado é seu pai e que ainda moram juntos; no dia do
ocorrido falou para o acusado deitar na rede e parar de brigar com seus
irmãos; ato contínuo o acusado falou que a vítima não mandava nele e
desferiu-lhe um tapa no pescoço, que o acusado havia bebido cachaça,
e confirmou as alegações feitas em termos de declarações de fl. 6.
A informante LETÍCIA ROQUE DA SILVA, ao ser ouvida em juízo, em
síntese, disse que o acusado é seu marido e mãe da vítima e que ainda
moram juntos; no dia do ocorrido apenas ouviu da vítima que o acusado
havia lhe agredido; por fim falou que perguntou ao acusado a razão de
ter batido em sua filha e o acusado lhe respondeu que não sabia pois
estava bêbado e não lembrada o que havia acontecido.
A testemunha EDMILSON ALMEIDA CORREA falou, em sintética
transcrição livre, que reitera as informações prestadas à fl. 4 do inquérito
policial, que a vítima apresentava marca de agressão, que o acusado
estava bastante alterado.
A testemunha ELISANGELA SANTOS DA SILVA relatou, em sintética
transcrição livre, que é vizinha da família do acusado e vítima, que no
dia do ocorrido o acusado estava bêbado, e um dos filhos do acusado já
havia informado que seu pai ficava agressivo quando estava bêbado.
Disse que ouviu alguém chorando na noite do ocorrido, quando se
deslocou à casa e avistou a vítima chorando, que a vítima manifestou o
interesse de denunciar. Por fim informou que este foi o único fato de
agressão que teve notícia no pouco tempo que teve de contato com a
família.
O Ministério Público e a Defesa desistiram da testemunha comum
Alexsandro Barbosa Souza.
Interrogado, em Juízo, o acusado disse, em síntese, que estava falando
com seus filhos quando a vítima intrometeu-se falando para se deitar, e
como estava bêbado, acabou desferindo um tapa na vítima, pois ela se
meteu enquanto dava lição para seus outros filhos. Alegou que é pai e
tem o direito de dar conversar com os filhos que estão fazendo
malcriação, e que a vítima não deveria intervir. Informou que parou de
beber, e admitiu que já ocorreu de usar o dinheiro destinado à comida
para comprar bebida alcoólica.
Desse modo, as provas aportadas aos autos comprovam a prática dos
delitos de lesão corporal imputado ao acusado exatamente como consta
na denúncia, o que foi confirmado em juízo.
Ademais, o réu confessou a prática dos delitos em face da vítima.
A conduta típica do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP em
combinação com o art. 7º, I da Lei 11.340/06, consiste em ofender a
integridade corporal ou a saúde de outrem, no âmbito da unidade
doméstica e familiar, e a elementar no âmbito da unidade doméstica e
familiar não foi objeto de impugnação específica, a Defesa apenas
requereu desclassificação em razão de alegar ausência de dolo.
Neste específico, a Defesa pugnou pela absolvição do réu por falta de
provas quanto ao dolo, bem como a desclassificação do delito de lesões
corporais dolosas para a modalidade culposa, contudo, não cabe a
absolvição ou desclassificação.
O dolo do acusado restou comprovado conforme se extraí do
depoimento da vítima e do interrogatório do acusado. O réu afirmou que
desferiu o golpe na vítima, enquanto estava bêbado, pois ela interveio na
conversa com seus outros filhos. Não havendo que se falar em culpa.
Cabível, contudo, o reconhecimento da confissão (art. 65, III, "d", do
Código Penal).
Assim, estando comprovada a materialidade e autoria, a Defesa também
não trouxe aos autos prova de excludente de il icitude ou de
culpabilidade do acusado, apenas fez menção, mas nada restou
comprovado. O depoimento do réu em juízo é titubeante. O judicial da
vítima, também não convence.
DISPOSITIVO:
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do
Estado, para CONDENAR o réu ZENALDO CUSTODIO ROQUE nas
penas do art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06.
Passo a dosar a pena, do delito de lesão corporal, atento ao princípio
constitucional da sua individualização.
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se, quanto à culpabilidade, que o réu agiu com dolo normal à
espécie, nada havendo a ser valorado. Quanto aos antecedentes, não
os possui; No concernente à conduta social e à personalidade, nada há
nos autos substância suficiente para valorá-las. Pelo que se depreende
dos autos o motivo do delito não o favorece, pois decorreu do fato de
estar embriagado e da intervenção da vítima na discussão que o
acusado tinha com seus filhos. As circunstâncias do fato já foram
consideradas quando da tipificação do delito, pois que praticado no
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âmbito das relações familiares. Não há demonstração de consequências
extrapenais em razão da prática do delito. Não se pode afirmar que o
comportamento da vítima tenha contribuído para a prática delituosa.
Considerando as circunstâncias judiciais antes apreciadas, fixo a pena-
base em 03 (três) meses de detenção.
Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, fica mantida no
mínimo na presente fase, por conta do que dispõe a Súmula nº 231,
STJ. Sem agravantes.
Não havendo causa de diminuição ou aumento de pena a serem
aplicadas, fixo a pena definitivamente em 03 (três) meses de detenção.
Da pena deve ser detraído o tempo que o réu ficou cautelarmente preso,
do dia 29 de maio de 2015 até a sua soltura no dia 3 de junho de 2015.
Logo, devem ser detraídos o total de 6 (seis) dias, conforme certidão
carcerária de fl. 66. Restando 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de detenção.
Considerando o total de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento
da pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, c,do
CP.
Por tratar-se de caso de violência doméstica, descabe a substituição da
pena aplicada por qualquer das penas restritivas de direito previstas no
art. 43, do CP, à vista de o delito ter sido praticado com violência,
conforme art. 44, I, do mesmo diploma legal, conforme Súmula 536, do
STJ, existindo tal vedação inclusive para as contravenções penais
(AgRg no REsp 1607382/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016 e AgRg no AREsp
757.553/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
24/11/2015, DJe 17/12/2015).
Cabível a suspensão da execução da pena pois preenchidos os
requisitos autorizadores, vez que o sentenciado não é reincidente em
crime doloso, possui as seis primeiras circunstâncias judiciais, previstas
no art. 59, CP, favoráveis, e descabe, no presente caso, a substituição
prevista no art. 44, CP (HC 324.949/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).
Assim, concedo ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da
pena, nos termos do art. 77, III, do Código Penal, pelo período de 02
(dois) anos, com a condição de prestar serviços a comunidade durante o
primeiro ano (art. 78, §1º, do CP), nas formas, e demais condições, a
serem impostas em audiência admonitória.
Deixo de decretar a prisão do réu, em razão da pena aplicada, do regime
de cumprimento, e por ter aguardado o julgamento em liberdade.
Bem como, deixo de pronunciar-me acerca do disposto no artigo 387, IV,
do CPP, por não haver requerimentos de danos a serem reparados.
Transitada em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol de
culpados, proceda-se às devidas comunicações e adotem-se as
providências necessárias para o cumprimento da pena, com designação
de audiência admonitória.
Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser
pessoa financeiramente hipossuficiente, conforme declaração de fl. 29,
sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Pacaraima/RR, 17 de maio de 2017
Eduardo Messaggi Dias
Juiz Titular
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000303-04.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000303-9
Réu: Antonio da Silva Alcantara
Audiência REDESIGNADA para o dia 23/05/2017 às 14:40 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Juizado Cível
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) PRESIDENTE(A):
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Adahra Catharinie Reis Menezes

Proced. Jesp Civel
009 - 0000827-06.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.000827-4
Autor: Severina Lima Sobral da Cruz
Réu: Telemar Norte Leste S.a.
 1. Retifico, de ofício, o comando antepenúltimo de sentença extintiva,
com o fim de determinar que a transferência do valor de R$ 200,00
(duzentos reais) e seus acréscimos se dê na conta indicada pela
Telemar Norte Nordeste (em recuperação judicial) ou por alvará, se

assim expressamente requerido.
2. Faça-se o trânsito em julgado, após juntar cópia da publicação da
sentença no DJe.
3. Intime-se a ré, por AR/carta, para que, em 10 (dez) dias, manifeste
interesse no crédito, com cópia da sentença extintiva e do presente ato.
4. Ao fim do prazo, no silêncio, arquive-se em definitivo, dispensado
novo despacho.
5. Havendo pedido, façam conclusos.
Pacaraima, 17 de maio de 2017
Eduardo Messaggi Dias
Juiz de Direito
Advogados: Eladio Miranda Lima, Larissa de Melo Lima

Infância e Juventude
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Eduardo Messaggi Dias

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Adahra Catharinie Reis Menezes

Apur Infr. Norm. Admin.
010 - 0000603-97.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000603-4
Autor: M.P.
Réu: I.B. e outros.
 SENTENÇA
Cuida-se de Representação para apuração de infração administrativa c/c
pedido de limar de interdição e cassação de alvará de funcionamento
dos estabelecimentos denominados ICE BAR e MUTANTES formulado
pelo Ministério Público Estadual.
Decisão concedendo parcialmente o pedido liminar, fl. 13/13-v.
Citados, fls. 21/22 e 25/26, os requeridos não apresentaram
contestação, fl. 26-v.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual pugnou pela
decretação da revelia dos requeridos e pelo julgamento antecipado do
feito, nos termos do art. 355, II, CPC, fls. 28/29.
Vieram os autos conclusos.
Relatado. Decido.
Anuncio o julgamento antecipado do feito.
DECRETO a revelia dos requeridos, nos termos do art. 344, CPC, porém
sem os efeitos de presunção de veracidade.
A revelia a não conduz à imediata admissão dos fatos, vez que não há
provas suficientes para atestar o requerido pelo autor, inteligência do art.
345, III, CPC.
Consta nos autos termos de declarações prestadas por uma moradora
do Município acerca dos transtornos causados pela realização de festas
no estabelecimento ICE BAR, devido ao volume alto do som e a
presença de adolescentes bebendo e fazendo uso de drogas, fls. 10/11.
Necessário frisar que as declarações prestadas, por uma única
moradora vizinha do estabelecimento ICE BAR, são unilaterais e não
encontram suporte em qualquer outra prova.
Não há nos autos qualquer prova ou documentos que liguem o nome do
estabelecimento MUTANTES a transtornos ou irregularidades.
Assim, ante a ausência de provas, merecem os pedidos serem julgados
improcedentes.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo
autor e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 487, I,
CPC.
Revogo a decisão preferida às fls. 13/13-v.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se.
Sem custas
Pacaraima/RR,  17   de maio de 2017.
Eduardo Messaggii Dias
Juiz Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Civil Pública
011 - 0000490-46.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000490-6
Autor: M.P.
Réu: P.P.S.
 Trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar instaurada pelo
Ministério Público em face de Paulo Pereira da Silva, então Presidente
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do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Município do Uiramutã/RR
Decisão concedendo o pedido liminar, fl. 23/24.
Intimado, fls. 28/29, o réu não apresentou contestação, fl. 32.
Decisão decretando a revelia do requerido, fl. 36.
Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo julgamento
antecipado do feito, bem como para que seja oficiado a Delegacia de
Polícia Civil de Pacaraima para apurar a prática, em tese, do delito de
desobediência, fls. 42.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório. Decido.
O feito foi instaurado para impedir a realização da eleição para a escolha
dos Conselheiros Titulares do Município de Uiramutã/RR, prevista para
04 de outubro de 2015, em razão de ter irregularidades no edital
publicado.
Segundo informado pelo Ministério Público, às fls. 42, o Município do
Uiramutã anulou o referido edital e não realizou a eleição.
Assim, entendo que o presente feito perdeu seu objeto.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem
apreciação do mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Considerando a prática, em tese, do delito de desobediência pelo ex-
prefeito Eliesio Cavalcanti de Lima, extraia-se cópia da manifestação de
fls. 42, dos ofícios 39 e 40 e desta sentença, encaminhando para a
Delegacia de Polícia Civil de Pacaraima para instauração de
procedimento.
Sem custas e honorários.
 Publique-se. Registre-se.
Cientifique-se o MP.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Pacaraima/RR,  17   de maio de 2017.
Eduardo Messaggi Dias
Juiz Titular da Comarca de Pacaraima
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Bonfim

Índice por Advogado
000153-RR-N: 007

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 17/05/2017

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 - 0000254-61.2012.8.23.0090
Nº antigo: 0090.12.000254-9
Réu: Vando Raposo Moreira
Decisão: JUSTIFICATIVA HOMOLOGADA.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
002 - 0000366-88.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000366-2
Indiciado: A.S.R.
 DECISÃO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de
Roraima, em desfavor de ARMENDES DA SILVA RIBEIRO, já
qualificado no autos, por suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 129, § 9º , do Código Penal, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº
11.340/2003, por duas vezes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A denúncia veio acompanhada do Inquérito Policial respectivo,
instaurado no âmbito da Delegacia de Polícia.

É o breve relatório. Decido

 A denúncia contém a descrição do (s) possível(is) fato(s) criminoso(s),
com as suas c i rcunstâncias,  a(s)  qual i f icação(ões)  do(s)
acusado(s)/denunciado(s), com sua(s) conduta(s), devidamente
individualizada(s), a(s) classificação(ões) do(s) crime(s) em apuração,
além de indícios da(s) respectiva(s) autoria, bem com a existência de
materialidade delitiva, satisfazendo, assim, os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal.

Da mesma forma, em observância ao disposto no artigo 395 do Código
de Processo Penal, com sua nova redação trazida pela Lei nº
11.719/2008, a peça processual ofertada pelo Ministério Público de
Roraima, num juízo preliminar de admissibilidade da acusação,
encontra-se formalmente apta a desencadear a persecução penal,
demonstra ainda razoável justa causa para a abertura de ação penal em
desfavor do(s) denunciado(s), bem como estão presentes os
pressupostos processuais e/ou condições necessárias para o exercício
da ação penal.
 Assim, com fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal,
RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de ARMENDES DA
SILVA RIBEIRO.

 Cite(m)-se o(s) acusado(s) de ARMENDES DA SILVA RIBEIRO, para
oferecer(em) defesa(s) preliminar(es), por escrito, no prazo de 10(dez)
dias.

De acordo com o disposto no art. 396-A do código de Processo Penal,
fica ressaltado que a resposta consistirá em defesas preliminares, de
mérito e/ou exceções. O(s) acusado(s) poderá(ão), ainda, arguir
preliminares e invocar todas as razões de seu inteeresse, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir
e arrolar testemunhas até o máximo de 08(oito), qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando for necessário.
Advirta-se o(s) acusado(s) de que se for(em) arrolada(s) testemunha(s)
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, elas serão
ouvidas na comarca de sua residência se, intimada(s), afirmar(em) a
impossibilidade de comparecimento e a recusa da defesa em
providenciar seu comparecimento espontâneo.

Sem resposta no prazo legal, fica desde já, nomeado(a) o(a) ilustre
Defensor(a) Público(a) com atribuições nesta Vara Especializada para
oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396-A, §2º, do CPP).
Posteriormente, comprovando-se as condições financeiras do(a)(s)
acusado(a)(s), será(ão) fixado(s) honorários advocatícios do Defensor
nomeado, em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado
de Roraima.

Comunique-se o(s) acusado(s) que a partir do recebimento da denúncia
qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo.

Ao Cartório:

1. Providenciem-se a Folha de Antecedentes Criminais do(s)
Acusado(s), consultando-se no SINIC, INFOSEG.
2. Processe-se em apartado eventuais exceções apresentadas no prazo
da resposta escrita.
3. Caso o(s) acusado(s) não seja(m) localizado(s) pelo oficial de justiça,
desde já determino a senhora Diretora de Secretaria para que realize a
pesquisa de endereço via INFOSEG.
4. Se todas as diligências determinadas com o objetivo de localização
do(s) acusado(s), restarem infrutífera, dê-se vista dos autos ao MP.
5. Atente-se o Cartório para realizar as movimentações necessárias
quanto ao recebimento da Denúncia, transformando o presente inquérito
policial em Ação Penal.
6. Cumpra-se.

Bonfim -RR, 15 de maio de 2017.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
003 - 0000017-61.2011.8.23.0090
Nº antigo: 0090.11.000017-2
Réu: Jeffrey Oscar Royston do Nascimento
Despacho: "Ao MP quanto ao pedido da DPE de fls. 174/175."
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Bonfim/RR, 16 de maio de 2017. JOANA SARMENTO DE MATOS Juíza
de Direito.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
004 - 0000391-38.2015.8.23.0090
Nº antigo: 0090.15.000391-2
Indiciado: T.
 DECISÃO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de
Roraima, em desfavor de TEDILSON RODRIGUES DA SILVA, já
qualificado no autos, por suposta prática do crime de ESTUPRO DE
VULNERÁVEL,  previsto no artigo 217-A, do Código Penal, cuja pena é
de reclusão de 8 a 15 anos, c/c com art.71, também do Código Penal.

A denúncia veio acompanhada do Inquérito Policial respectivo,
instaurado no âmbito da Delegacia de Polícia.

É o breve relatório. Decido

 A denúncia contém a descrição do (s) possível(is) fato(s) criminoso(s),
com as suas c i rcunstâncias,  a(s)  qual i f icação(ões)  do(s)
acusado(s)/denunciado(s), com sua(s) conduta(s), devidamente
individualizada(s), a(s) classificação(ões) do(s) crime(s) em apuração,
além de indícios da(s) respectiva(s) autoria, bem com a existência de
materialidade delitiva, satisfazendo, assim, os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal.

Da mesma forma, em observância ao disposto no artigo 395 do Código
de Processo Penal, com sua nova redação trazida pela Lei nº
11.719/2008, a peça processual ofertada pelo Ministério Público de
Roraima, num juízo preliminar de admissibilidade da acusação,
encontra-se formalmente apta a desencadear a persecução penal,
demonstra ainda razoável justa causa para a abertura de ação penal em
desfavor do(s) denunciado(s), bem como estão presentes os
pressupostos processuais e/ou condições necessárias para o exercício
da ação penal.
 Assim, com fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal,
RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de TEDILSON
RODRIGUES DA SILVA.

 Cite(m)-se o(s) acusado(s) de TEDILSON RODRIGUES DA SILVA,
para oferecer(em) defesa(s) preliminar(es), por escrito, no prazo de
10(dez) dias.

De acordo com o disposto no art. 396-A do código de Processo Penal,
fica ressaltado que a resposta consistirá em defesas preliminares, de
mérito e/ou exceções. O(s) acusado(s) poderá(ão), ainda, arguir
preliminares e invocar todas as razões de seu interresse, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir
e arrolar testemunhas até o máximo de 08(oito), qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando for necessário.
Advirta-se o(s) acusado(s) de que se for(em) arrolada(s) testemunha(s)
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, elas serão
ouvidas na comarca de sua residência se, intimada(s), afirmar(em) a
impossibilidade de comparecimento e a recusa da defesa em
providenciar seu comparecimento espontâneo.

Sem resposta no prazo legal, fica desde já, nomeado(a) o(a) ilustre
Defensor(a) Público(a) com atribuições nesta Vara Especializada para
oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396-A, §2º, do CPP).
Posteriormente, comprovando-se as condições financeiras do(a)(s)
acusado(a)(s), será(ão) fixado(s) honorários advocatícios do Defensor
nomeado, em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado
de Roraima.

Comunique-se o(s) acusado(s) que a partir do recebimento da denúncia
qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo.

Ao Cartório:

1. Providenciem-se a Folha de Antecedentes Criminais do(s)
Acusado(s), consultando-se no SINIC, INFOSEG.
2. Processe-se em apartado eventuais exceções apresentadas no prazo
da resposta escrita.
3. Caso o(s) acusado(s) não seja(m) localizado(s) pelo oficial de justiça,
desde já determino a senhora Diretora de Secretaria para que realize a
pesquisa de endereço via INFOSEG.
4. Se todas as diligências determinadas com o objetivo de localização
do(s) acusado(s), restarem infrutífera, dê-se vista dos autos ao MP.
5. Atente-se o Cartório para realizar as movimentações necessárias

quanto ao recebimento da Denúncia, transformando o presente inquérito
policial em Ação Penal.
6. Cumpra-se.

Bonfim -RR, 15 de maio de 2017.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000497-63.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000497-5
Indiciado: M.A.R.
 DECISÃO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de
Roraima, em desfavor de MAÉRCIO ANDRÉ RAPOSO, já qualificado no
autos, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 14 , da Lei nº
10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

A denúncia veio acompanhada do Inquérito Policial respectivo,
instaurado no âmbito da Delegacia de Polícia.

É o breve relatório. Decido

 A denúncia contém a descrição do (s) possível(is) fato(s) criminoso(s),
com as suas c i rcunstâncias,  a(s)  qual i f icação(ões)  do(s)
acusado(s)/denunciado(s), com sua(s) conduta(s), devidamente
individualizada(s), a(s) classificação(ões) do(s) crime(s) em apuração,
além de indícios da(s) respectiva(s) autoria, bem com a existência de
materialidade delitiva, satisfazendo, assim, os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal.

Da mesma forma, em observância ao disposto no artigo 395 do Código
de Processo Penal, com sua nova redação trazida pela Lei nº
11.719/2008, a peça processual ofertada pelo Ministério Público de
Roraima, num juízo preliminar de admissibilidade da acusação,
encontra-se formalmente apta a desencadear a persecução penal,
demonstra ainda razoável justa causa para a abertura de ação penal em
desfavor do(s) denunciado(s), bem como estão presentes os
pressupostos processuais e/ou condições necessárias para o exercício
da ação penal.
 Assim, com fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal,
RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de MAÉRCIO ANDRÉ
RAPOSO.

 Cite(m)-se o(s) acusado(s) de MAÉRCIO ANDRÉ RAPOSO, para
oferecer(em) defesa(s) preliminar(es), por escrito, no prazo de 10(dez)
dias.

De acordo com o disposto no art. 396-A do código de Processo Penal,
fica ressaltado que a resposta consistirá em defesas preliminares, de
mérito e/ou exceções. O(s) acusado(s) poderá(ão), ainda, arguir
preliminares e invocar todas as razões de seu interesse, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir
e arrrolar testemunhas até o máximo de 08(oito), qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando for necessário.
Advirta-se o(s) acusado(s) de que se for(em) arrolada(s) testemunha(s)
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, elas serão
ouvidas na comarca de sua residência se, intimada(s), afirmar(em) a
impossibilidade de comparecimento e a recusa da defesa em
providenciar seu comparecimento espontâneo.

Sem resposta no prazo legal, fica desde já, nomeado(a) o(a) ilustre
Defensor(a) Público(a) com atribuições nesta Vara Especializada para
oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396-A, §2º, do CPP).
Posteriormente, comprovando-se as condições financeiras do(a)(s)
acusado(a)(s), será(ão) fixado(s) honorários advocatícios do Defensor
nomeado, em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado
de Roraima.

Comunique-se o(s) acusado(s) que a partir do recebimento da denúncia
qualquer mudança de endereço deverá ser informada ao Juízo.

Ao Cartório:

1. Providenciem-se a Folha de Antecedentes Criminais do(s)
Acusado(s), consultando-se no SINIC, INFOSEG.

2. Processe-se em apartado eventuais exceções apresentadas no prazo
da resposta escrita.
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3. Caso o(s) acusado(s) não seja(m) localizado(s) pelo oficial de justiça,
desde já determino a senhora Diretora de Secretaria para que realize a
pesquisa de endereço via INFOSEG.

4. Se todas as diligências determinadas com o objetivo de localização
do(s) acusado(s), restarem infrutífera, dê-se vista dos autos ao MP.

5. Atente-se o Cartório para realizar as movimentações necessárias
quanto ao recebimento da Denúncia, transformando o presente inquérito
policial em Ação Penal.

6. Cumpra-se.

Bonfim -RR, 15 de maio de 2017.

JOANA SARMENTO DE MATOS
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 18/05/2017

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

Inquérito Policial
006 - 0000021-30.2013.8.23.0090
Nº antigo: 0090.13.000021-0
Indiciado: R.R.S. e outros.
 ()
Assim, quanto aos reus JOCIVAL e REGINALDO, nos termos do art. 399
do CPP ratifico o recebimento da denuncia. Determino a designação de
AIJ.
Quanto aos reus não citados pessoalmente (certidão de fls. 39
mantenho a decisão  de fls. 44. Por ora deixo de determinar o
desmembramento será determinada após a AIJ.
P.R.I.
Expedientes a audiência de instrução
Intime testemunha MPE e DPE
Notifique MPE  e DPE
Bonfim, 17/maio/2017
JOANA SARMENTO DE MATOS
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal Competên. Júri
007 - 0000405-95.2010.8.23.0090
Nº antigo: 0090.10.000405-1
Réu: Eliomar Peres das Chagas e outros.
 ()
Recebo o recurso interposto pelo parquet em fls. 343, diante da
tempestividade certificada em fls. 350.
Já há razões pelo parquet e contrarrazões pela DPE.
Não localizei a intimação da sentença do réu RENATO (nem
pessoalmente e nem por edital).
Caso o reu RENATO não tenha sido intimado da sentença intime-o,
primeiramente tentando intimação pessoal. Verificar, inclusive  se o reu
não esta preso em unidade prisional do Estado. Esgotada possibilidade
de intimação pessoal intime-se por edital. Decorrido o prazo do edital
remeta-se ao TJ/RR.
P.R.I.

Bonfim, 17/maio/2017
JOANA SARMENTO DE MATOS
Advogado(a): Nilter da Silva Pinho

Infância e Juventude
Expediente de 17/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Joana Sarmento de Matos

PROMOTOR(A):

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Débora Batista Carvalho

Boletim Ocorrê. Circunst.
008 - 0000328-76.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000328-2
Indiciado: Criança/adolescente
 SENTENÇA; Cuida-se de representação por ato infracional análogo por
delito de tráfico conforme fls. 02/06. Audiência de apresentação fls. 18,
sendo o adolescente internado por 45 dias. Materialidade confirmada
pelo laudo fls. 27/28 e fls. 38/41. resposta pela DPE fls. 32. Estudo de
caso fls. 33/34. No mais, faço do presente termo o relatório. Tendo em
vista as provas em especial o depoimento das testemunahas ouvidas na
data de hoje o caso é procedência da representação tendo em vista a
comprovação materialidade e da autoria. O ato infracional foi cometido
sem violência ou grave ameça. O estudo de caso fls. 33/34 é favorável
ao adolescente tendo a equipe do estudo de caso constado que o jovem
aparenta ser amistoso. Assim a internação seria medida por demais
gravosa principalmente considerando o fato que após a internação o
jovem retornou sua vida e esta trabalhando , embora não esteja
estudando. Assim, nos termos do parecer ministerial a liberdade
assistida com prestação de serviço comunitário é a medida mais
adequada. Assim o adolescente deve ser acompanhado pelo CREAS/
CRAS até completar 18 anos com relatório mensal a esse juízo. Deve,
ainda, o adolescente prestar serviços comunitário por 3 meses, com 4
horas semanais no Posto de Saúde, em período que não comprometa o
seu trabalho devendo ser encaminhado a esse juízo mensalmente. 3 O
adolescente deverá como medida de proteção ainda juntar comprovante
de matrícula escolar para o próximo período. Partes intimadas em
audiência e renunciam o prazo recursal, de modo que a sentença
transita em julgado neste momento. Expedientes necessários pós
sentença, com as comunicações de estilo e cadastros necessários. A
sentença já serve como apresentação.   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.

Infância e Juventude
Expediente de 18/05/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Joana Sarmento de Matos

PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Débora Batista Carvalho

Proc. Apur. Ato Infracion
009 - 0000135-95.2015.8.23.0090
Nº antigo: 0090.15.000135-3
Indiciado: Criança/adolescente e outros.
 ()
Diante do cumprimento das obrigações assumidas a extinção da
punibilidade se impõe. Quanto ao adolescente R.S.S. a punibilidade já
fora extinta pela sentença de fls. 45.
Assim, pelos documentos de fls. 75/79 e 57/63, JULGO EXTINTA  A
PUNIBILIDADE dos adolescentes B. T. P. M. e A. A. S., pelo
cumprimento da medida imposta.
P.R.I. (MPE E DPE somente).
Certificado o transito em julgado arquive-se
Expedientes e comunicações de estilo.

Bonfim, 18/maio/2017
JOANA SARMENTO DE MATOS
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0000253-37.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000253-2
Infrator: Criança/adolescente
 ()
DISPOSITIVO:
Pelas razões expostas e de tudo mais que dos autos consta, determino
o arquivamento do boletim de ocorrência circunstanciado, nos termos do
art. 189, III, da Lei 8.069/1990.
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P.R.I. (MPE E DPE somente). Na publicação omitir o nome da
adolescente.

Bonfim, 19/maio/2017
JOANA SARMENTO DE MATOS
Nenhum advogado cadastrado.
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SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA  
 
Expediente de 17/05/2017 

MM. Juiz de Direito Titular 
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES 

 
Escrivã Judicial 

Maria das Graças Barroso de Souza 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
 
Processo 0807449-37.2017.8.23.0010–Dissolução Litig iosa 
Requerente: C.M.S. 
Advogado: OAB 178D-RR - Aldeide Lima Barbosa Santana 
Requerido(a): A.DA.C.S.J. 
 
O DOUTOR PAULO CÉZAR DIAS MENEZES JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, 
ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A: 
 
CITAÇÃO DE: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SOUZA JÚNIOR,  brasileiro, filho  de Antônio da Conceição 
Souza e Maria das Dores Alves Souza, demais dados ignorados, estando em lugar incerto e não sabido. 
 
FINALIDADE: CITAÇÃO  das pessoas acima para tomarem conhecimento dos termos dos autos em 
epígrafe e ciência do ônus que a partir desta data, correrá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 
contestação. Na falta de contestação será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 
de fato formuladas pelo(a) autor(a). Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). 
 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfão s, Interditos e Ausentes – Edifício do Fórum 
Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666  – Centro – 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, quatro de abril de dois mil e dezessete. Eu, E.M.M.O. (Técnico Judiciário) o digitei. 
 

MARIA DAS GRAÇAS BARROSO DE SOUZA 
Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE LEILÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 

 
O JUIZ DE DIREITO PAULO CEZAR DIAS MENEZES – TITULAR DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DA 
COMARCA DE BOA VISTA/RR 
 
Processo: 0911433-47.2011.8.23.0010– Execução de Alimentos  
 
Promovente: RAIZA DE LIMA MARQUIORE 
Promovido: RAMON DARDO DA SILVA MARQUIORE 
 
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, torna 
público que serão realizados os seguintes Leilões: 
 
Bem(ns): 01 (um) lote de terras urbano aforado do P atrimônio Municipal nº 20, da quadra 184, Rua 
Gonçalves Lêdo, nº 315, Bairro Canarinho, Boa Vista -RR, com os seguintes limites e metragens: 
 
Frente com a Rua com a Rua Gonçalves Lêdo, medindo 16,50metros; fundos com parte do lote lote 
nº 18, medindo 16,50 metros; lado direito com o lot e nº 21, medindo 22,00 metros e lado esquerdo 
com o lote nº 19, medindo 22,00 metros, com área to tal de 363m², conforme matrícula nº 4.668, do 
Cartório de Registro de Imóveis. 
 
Foi edificado no terreno um imóvel em alvenaria, co m excelente acabamento, piso no azulejo, toda 
murada, forro na área construída, com 2 quartos, 2 banheiros, cozinha, varanda/garagem, área de 
serviço. 
 
Depósito : em mão do Executado. 
Valor Total da Avaliação: R$ 250.000,00 
Valor do Débito : R$ 18.909,60 
Valor Mínimo: R$ 250.000,00 
 
Ônus, recurso ou causa pendente sobre o(s) bem(ns) arrematado(s): nada consta nos autos do processo. 
contestação 
 
Data, Horário e Local:  
1º Leilão – dia 10 de julho de 2017, às 10:00, átri o do Fórum Sobral Pinto , para venda por preço não 
inferior ao Valor Mínimo. 
 
2º Leilão – dia 28 de julho de 2017, às 10:00, átri o do Fórum Sobral Pinto , para venda por preço não 
inferior ao Valor Mínimo. 
 
Sede do Juízo : 2ª Vara de Família – Edifício do Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 
666 – Centro – 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) três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete. Eu, e.m.m.o. (Técnica 
Judiciária) o digitei, e eu, Maria das Graças Barroso de Souza, Diretora de Secretaria, assina de ordem. 

 
Maria das Graças Barroso de Souza  

Diretora de Secretaria 
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5ª VARA CÍVEL

Expediente de 18/05/2017

CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

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

FAZ SABER a todos que por este Juízo tramitam os autos sob o nº 0917041-94.2009.8.23.0010, AÇÃO DE
USUCAPIÃO, em que figura como autora FRANCISCA OLAVIA GOMES DE MORAIS  e como requerido(a)
Banco do Brasil S/A , tendo por objeto a área de terreno situada na Rua Oder Brasil, 608, Jardim Floresta,
CEP 69312-078, LOTE DE TERRAS Nº 394, QD 337, Setor 4, extensão 360,00 m². Como se encontram
desconhecidos possíveis terceiros interessados, expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 (trinta)
dias, para que estes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste edital, contestem a ação,
sob pena de revelia, e, em não o fazendo, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor
na inicial.  E para que chegue ao conhecimento dos eventuais  terceiros interessados e ninguém possa
alegar desconhecimento no futuro, mandou a MM. Juíza expedir o presente, que será publicado e afixado
na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Boa Vista-RR, aos 18 (dezoito) dias do mês
de maio do ano dois mil e dezessete.

LUANA ROLIM GUIMARÃES
Diretora de Secretaria

SICOJURR - 00056930

M
F

W
kG

uP
xy

tx
f5

7B
oP

fR
G

fe
R

9S
6k

=
5ª

 V
ar

a 
C

ív
el

 d
e 

C
om

pe
tê

nc
ia

 R
es

id
ua

l /
 F

ór
um

 -
 F

ór
um

 A
dv

og
ad

o 
S

ob
ra

l P
in

to
 / 

C
om

ar
ca

 -
 B

oa
 V

is
ta

Boa Vista, 19 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5979 122/142



 

 

 

COMARCA DE MUCAJAÍ 
 
Expediente de 18/05/2017 
 
  
PAUTA DE JULGAMENTO DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR 
DE 2017 DA COMARCA DE MUCAJAÍ-RR, A REALIZAR-SE NO MÊS DE JULHO DE 2017. 
 
Data:07/06/2017 – 09:30h 
Ação Penal n° 0030.15.000346-2 
Autor: Ministério Público do Estado de Roraima 
Réu: EGILSON ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA 
Vítima: PAULINO DA SILVA 
Promotor: SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO 
Defesa: MAURO SILVA DE CASTRO 
Art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro. 
 
Data:28/06/2017 – 09:30h 
Ação Penal n° 0030.02.000725-5 
Autor: Ministério Público do Estado de Roraima 
Réu: FRANCISCO DA SILVA CARDOSO 
Vítima: VALDIR DIAS DA CONCEIÇÃO 
Promotor: SORAI ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO 
Defesa: DPE 
Art. 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro  
 
 
 
LOCAL:  O sorteio dos jurados será realizado no dia 23 de maio de 2017 as 10horas na sala do 
Tribunal do Júri no Fórum Juiz Antônio de Sá Peixoto, localizado na Av. Nossa Senhora de Nazaré, s/n, 
centro, Mucajaí/RR. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 18MAI17

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

ATA  DE  VOTAÇÃO  DA  ELEIÇÃO  PARA  PROVIMENTO  DO  CARGO  DE  OUVIDOR-GERAL  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala de reuniões do Conselho
Superior do Ministério Público do Estado de Roraima, sito à Avenida Santos Dumont, setecentos e dez, São
Pedro, nesta capital, realizou-se a eleição para o cargo de Ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado de
Roraima, para o mandato de 02 (dois) anos, consoante o contido na Resolução PGJ nº 004, de 05 de maio
de 2017, publicada no DJE nº 5970, de 08.05.2017. Manifestou interesse em concorrer para o cargo apenas
a Procuradora de Justiça Dra. Roselis de Sousa. Iniciados os trabalhos no horário designado, às 8h00
horas, foi expedido relatório inicial da eleição (zerésima), que fica fazendo parte integrante desta ata, onde
verificou-se que não havia nenhum voto registrado. O acesso eletrônico à votação foi liberado às 8h00 (oito
horas) e bloqueado às 12h00 (doze horas). Verificou-se, ainda, a segurança dos recursos do Sistema de
Votação Eletrônica criada pelo Departamento de Tecnologia da Informação desta Instituição. Na sequência
e no decorrer de todo o horário destinado à duração da eleição, foi verificada a regularidade da votação,
sem ocorrência de qualquer  incidente.  Encerrada a votação, passou-se a verificação da apuração dos
votos, imprimindo o seguinte resultado fornecido pelo sistema: 10 (dez) votos válidos para a Dra. Roselis
Sousa, nenhum voto em branco e nenhuma abstenção. Diante do resultado, foi declarada eleita para o
cargo de Ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado de Roraima, com mandato de 02 (dois) anos, Dra.
Roselis  Sousa.  Nada  mais  havendo  a  ser  registrado,  eu  ______________  Ilaine  Aparecida  Pagliarini,
designada para secretariar os trabalhos, lavrei a presente ata.

Elba Christine Amarante de Moraes
Presidente da Mesa Apuradora

Procuradora-Geral

Ilaine Aparecida Pagliarini
Secretária da Mesa Apuradora

Promotora de Justiça

João Xavier Paixão
Integrante da Mesa Apuradora

Promotor de Justiça

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 606 - DG, DE 15 MAIO 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 do servidor  ANDRÉ  GEORGE  SOBRINHO  REBOUÇAS , Auxiliar  de
Manutenção, em face do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 19MAIO17, sem pernoite,
para executar serviços de corte do gramado na promotoria do referido município.
II  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  ALEXSANDRO  CARVALHO  DOS  SANTOS , Auxiliar  de
Manutenção, em face do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 19MAIO17, sem pernoite,
para executar serviços de corte do gramado da promotoria do referido município.
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III - Autorizar o afastamento da servidora ALESSANDRA LOUÇANA DA COSTA ARAÚJO , Coordenadora
de Arquitetura e Engenharia, em face do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 19MAIO17,
sem pernoite, para fiscalizar obra de Reforma na Promotoria de Justiça no referido município.
IV - Autorizar o  afastamento do servidor  GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO , Motorista, em face do
deslocamento para o município de Bonfim-RR no dia 19MAIO17, sem pernoite, para conduzir veículo com
servidores que executaram os serviços conforme designado. Processo Nº412/17 – DA. De 15 de maio de
2017. SisproWeb:081906038341704

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 611 - DG, DE 16 DE MAIO DE 2017.

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

R E S O L V E :

Considerando o Procedimento Administrativo nº 583/2016 – DA, firmado com a empresa LIGTH NORTE
PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP ,  CNPJ Nº 02.319.843/0001-80, referente aos
serviços de readequação das instalações elétricas do prédio sede do Ministério Público.

I -  Designar os servidores  FRANCISCA DE ASSIS SIMOES CARVALHO,  Assessor Técnico e DANIEL
MENDONÇA SANTOS , como Fiscais do Contrato nº 010/2017.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 612 - DG, DE 17 DE MAIO 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 policial militar SD PM DANIEL SOARES DA SILVA,  em face do deslocamento
do município de Bonfim-RR para Boa Vista-RR, no dia 15MAI17, sem pernoite, para participar de reunião
administrativa. Processo Nº416/17 - DA, de 17 de maio de 2017. Sisproweb:081906038471748.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 613 - DG, DE 16 MAIO 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:
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I -  Autorizar o afastamento do servidor JARBAS ERNANI NOGUEIRA BOHN , Assessor Jurídico, em face
do  deslocamento  para  o município  de  Alto  Alegre-RR  no  dia  19MAIO17,  sem pernoite,  para  realizar
inspeção nas Delegacias de Polícia do referido Município, para coleta de dados para a Corregedoria e
Procuradoria-Geral de Justiça.
II  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  RUBENS  GUIMARÃES  SANTOS , Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Alto Alegre-RR no dia 19MAIO17, sem pernoite, para conduzir veículo
com Assessor Jurídico que executará os serviços conforme designado, na Delegacia do referido município.
Processo Nº417/17 – DA. De 16 de maio de 2017. SisproWeb:081906038431797.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 614 - DG, DE 16 DE MAIO 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 policiais militares 2ºTEN PM MÁRCIA ANDREIA SABINI e SD PM PATRICK
CONDE AMARAL,  em face do deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no período de 22MAI17 a
28MAI17, com pernoite, para realizar procedimento de segurança em Caracaraí-RR, previsto na Resolução
CPJ nº007/11/15. Processo Nº418/17-DA, de 16 de maio de 2017. Sisproweb:081906038421724.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 615 - DG, DE 16 DE MAIO 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  ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA ,  Oficiala de Diligência e
EDSON PEREIRA CORRÊA JÚNIOR, Oficial de Diligência, em face do deslocamento para o município de
Cantá-RR – Sede, no dia 17MAIO17, sem pernoite, sem ônus, para Localizar, Constatar e Notificar pessoas
entregar  e  requisitar  documentos.  Processo  nº  419/17  –  DA,  de  16 de  maio de  2017.
SisproWeb:081906038401707.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 616 - DG, DE 17 DE MAIO 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:
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Autorizar o afastamento dos policiais militares TENENTE CEL. PM CÉSAR LEÔNCIO RIBEIRO e SD PM
PATRICK  CONDE  AMARAL,  em face do  deslocamento  para  o  município  de  Pacaraima-RR,  no  dia
18MAIO17, com pernoite, para realizar visita a Promotoria de Justiça com objetivo de avaliar a situação de
segurança do Promotor e das instalações da referida Promotoria. Processo Nº420/17 - DA, de 17 de maio
de 2017. Sisproweb:081906038491773.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 617 - DG, DE 17 DE MAIO 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  EDSON PEREIRA  CORRÊA JÚNIOR ,  Oficial  de  Diligência  e
JAMES  BATISTA  CAMELO,  Assessor  Administrativo/Oficial  de  Diligência  “Ad  Hoc”, em  face  do
deslocamento para a zona rual do município de Boa Vista-RR, CI Vista Alegre e regional do PA Amazônia –
Truaru, no dia 19MAI17, sem diárias, sem ônus, para executar diligência no sentido de: Localizar, Constatar
e notificar pessoas entregar e requisitar documentos.  Processo nº428/17 – DA, de 17 de maio de 2017.
SisproWeb:081906038541711.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 618 - DG, DE 17 DE MAIO 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  policial  militar  SD  PM  JOSÉ  CARLOS  DA  SILVA  ALVES,  em face do
deslocamento do município de Alto Alegre-RR para Boa Vista-RR, no dia 15MAIO17, com pernoite, para
participar  de  reunião  administrativa.  Processo  Nº423/17  -  DA,  de  17  de  maio de  2017.
Sisproweb:081906038451712.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 619 - DG, DE 17 DE MAIO 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:
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Autorizar  o  afastamento do  policial  militar  3º  SGT  PM  FREDSSON DA SILVA  FARIAS,  em face do
deslocamento do município de Rorainópolis-RR para Boa Vista-RR, no dia 15MAI17, sem pernoite, para
participar  de  reunião  administrativa. Processo  Nº424/17  -  DA,  de  17 de  maio  de  2017.
Sisproweb:081906038461785

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 620 - DG, DE 17 DE MAIO 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 RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA,  Motorista, em face do
deslocamento do município de Rorainópolis-RR, para o município de São Luiz-RR, no dia 17MAI17, sem
pernoite,  para  buscar  o  Promotor  de  Justiça  para  participar  de  audiências  e  despachar  processos  na
Promotoria  de  Rorainópolis-RR.  Processo  nº425/17–DA,  de  17  de  maio  de  2017.
SisproWeb:081906038481719.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 621 - DG, DE 17 DE MAIO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder 05 (cinco) dias de férias a servidora  ANA PAULA SILVA OLIVEIRA ACQUATI  DE LIMA,  a
serem  usufruídas  no  período  de  29MAIO17  a  02JUN17,  conforme  Processo  nº  298/2017  –
SAP/DRH/MPRR, de 15/05/2017, SISPROWEB Nº: 081906038261778.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

PORTARIA Nº 622 - DG, DE 17 DE MAIO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder 01 (um) dia de férias a servidora  ANA PAULA SILVA OLIVEIRA ACQUATI DE LIMA,  a ser
usufruído  no  dia  05JUN17,  conforme  Processo  nº  298/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de  15/05/2017,
SISPROWEB Nº: 081906038261778.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

PORTARIA Nº 623 - DG, DE 17 DE MAIO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder 05 (cinco) dias de férias a servidora CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAÚJO,  a serem
usufruídas no período de 29MAIO17 a 02JUN17, conforme Processo nº 295/2017 – SAP/DRH/MPRR, de
15/05/2017, SISPROWEB Nº: 081906038151751.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

PORTARIA Nº 624 - DG, DE 17 DE MAIO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder  01  (um)  dia  de  férias  a  servidora  CATARINA  MENDES BATISTA  ROSA ARAÚJO,  a  ser
usufruído no dia 14JUN17, e 04 (quatro) dias de férias, a serem usufruídas no período de 07 a 10AGO17,
conforme Processo nº 295/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 15/05/2017, SISPROWEB Nº: 081906038151751.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

PORTARIA Nº 625 - DG, DE 17 DE MAIO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor  MARLON TEIXEIRA DA SILVA,  a serem usufruídas no
período de 19JUN17 a  18JUL17,  conforme Processo nº  299/2017 –  SAP/DRH/MPRR,  de 15/05/2017,
SISPROWEB Nº: 081906038271731.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

PORTARIA Nº 626 - DG, DE 17 DE MAIO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e considerando o disposto § 3º, do art. 2º da Resolução CPJ nº 004, de 14/11/2014,
publicada no DJE nº 5396, de 19/11/2014, 
 
R E S O L V E :

Conceder folga compensatória,  à servidora abaixo relacionada, por ter  trabalhado durante o período de
Recesso Forense.

Nome
Quantidade de

dias 1º Período 2º Período SISPROWEB Nº

Antonia Rubenete Silva e Silva 10 - 17 a 26/05/2017 1420591781

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 627 - DG, DE 17 DE MAIO 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 JOSIMO  BASILO  HART,  Assessor  Administrativo,  em  face  do
deslocamento do município de Bonfim-RR, para o município de Normandia-RR, no dia 17MAIO17, sem
pernoite, para entregar oficios, Delegacia de Polícia e Outros. Processo Nº426/17 – DA, de 17 de maio de
2017. SisproWeb:081906038501752.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 628 - DG, DE 17 DE MAIO DE 2017.

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

R E S O L V E :

Considerando o Procedimento Administrativo Nº 068/2017 – DA, firmado com a empresa  CLARO S/A –
DIRETORIA EXECUTIVA EMBRATEL E CLARO EMPRESAS CENTR O NORTE NORDESTE, inscrita no
CNPJ nº 40.432.544/0001-47, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de telecomunicações de voz e dados, a ser executado de forma contínua, conforme especificações
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e quantidades descritas no Termo de referência e Proposta Comercial apresentada no Pregão Eletrônico nº
10/2017. 
I - Designar o servidor  CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO,  Diretor de Departamento, como
fiscal do contrato nº 18/2017.
II - Designar o servidor MARCELO SEIXAS, Assessor Técnico, para substituir o titular da fiscalização nas
eventuais ausências.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 629 - DG, DE 17 DE MAIO DE 2017.

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

R E S O L V E :

Considerando o Procedimento Administrativo Nº 287/2017 – DA, firmado com a empresa  STOCKTOTAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.,  inscrita no CNPJ sob o nº 05.357.493/0001-35, cujo objeto é a
aquisição de 20 rádios receptores para atender a Assessoria de Segurança deste MPRR.
I - Designar o servidor  CESAR LEONCIO RIBEIRO,  Assessor de Segurança Institucional, como fiscal do
processo nº 287/17.
II - Designar o servidor MANUEL FERNANDES DE SOUSA FILHO, para substituir o titular da fiscalização
nas eventuais ausências.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 630 - DG, DE 18 DE MAIO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder  ao  servidor GUTEMBERG  VIEIRA  DE  MOURA,  05 (cinco)  dias  de  férias,  anteriormente
suspensas pela Portaria nº 689-DG, de 08JUL16, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5778, de
11JUL16,  a  serem  usufruídas  no  período  de  18  a  22MAIO17,  conforme  Processo  nº  303/2017  –
SAP/DRH/MPRR, de 16/05/2017 e SISPROWEB Nº: 081906038371794. 

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

PORTARIA Nº 631 - DG, DE 18 DE MAIO DE 2017

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

R E S O L V E :
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Conceder 04 (quatro) dias de férias ao servidor GUTEMBERG VIEIRA DE MOURA,  a serem usufruídas no
período  de  23  a  26MAIO17,  conforme  Processo  nº  303/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de  16/05/2017,
SISPROWEB Nº: 081906038371794.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO

Diretor-Geral

ERRATA:

 - Na Portaria nº 576/17 – DG, Publicada no DJE Nº 5971 de 09 de maio de 2017:
Onde se lê: “… PORTARIA Nº 576 - DG, DE 09 DE MAIO DE 2017...”
Leia-se: “...PORTARIA Nº 576 - DG, DE 08 DE MAIO DE 2017...”
Onde se lê: “… Processo Nº380/17 – DA, de 09 de maio de 2017...”
Leia-se: “…Processo Nº380/17 – DA, de 08 de maio de 2017...”
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Expediente de 18/05/2017 
 
 
 
 

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL 
 

EDITAL DO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO Nº 003/2017 
 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
conforme artigo 7, VI, c/c art. 86, §7º da Lei Complementar nº 164/2010, considerando o teor da Ata 
referente a centésima vigésima sexta reunião extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado de Roraima, ocorrido no dia 15 de maio de 2017, torna público o resultado preliminar do Processo 
de Promoção nº 003/2017 - aberto para preenchimento de 03 (três) vagas da Segunda Categoria da 
Carreira de Defensor Público, a serem preenchidas pelo critério de merecimento, antiguidade e 
merecimento, que foram promovidos os seguinte candidatos:  Drª Aline Pereira de Almeida, para 
preenchimento da PRIMEIRA VAGA - POR MERECIMENTO, Dr. Frederico César Leão Encarnação, para 
preenchimento da SEGUNDA VAGA -  ANTIGUIDADE e, Drª Paula Regina Pinheiro Castro Lima, para 
preenchimento da TERCEIRA VAGA - MERECIMENTO, abrindo o prazo regimental de 05 (cinco) dias para 
que os interessados possam apresentar impugnação, nos termos do artigo 89, do Regimento Interno da 
Defensoria Pública do Estado de Roraima.  
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Boa Vista/RR, 18 de maio de 2017. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 438, DE 15 DE MAIO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar a Defensora Pública Dr.ª ANNA ELIZE FENOLL AMARAL, lotada na Defensoria Pública da 
Capital, para no período de 15 à 21 de maio do ano corrente atuar junto a Chefia da Capital, e à partir de 22 
de maio do corrente ano, atuar junto às varas de vulneráveis e  vara de entopercentes, sem ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 439, DE 15 DE MAIO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Cessar os efeitos da PORTARIA/DPG Nº 278/17, publicada no DOE nº 2966, de 21 de março de 2017, que 
autorizou o deslocamento do município de Rorainópolis para Boa Vista, da Defensora Pública Substituta, 
Dra. ANNA ELIZE FENOLL AMARAL, para participação em Curso Oficial de Preparação à Carreira de 
Defensor Público do Estado de Roraima, nos dias 26.05.2017, 23.06.2017 e 31.07.2017, em virtude de sua 
designação para atuar na Defensoria Pública da Capital, a partir do dia 15.05.2017. 
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 441, DE 16 DE MAIO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar a Defensora Pública Dr.ª ANNA ELIZE FENOLL AMARAL para atuar, como curadora especial na 
defesa dos interesses do assistido C.L.B., nos autos nº 0709284-28.2012.8.23.0010, nesta Comarca, 
conforme OFÍCIO Nº. 131/2017-VR6CV/CART. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 444, DE 18 DE MAIO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Defensor Público, Dr. ROGENILTON FERREIRA GOMES, sem prejuízo de suas demais 
atribuições, para responder pela Chefia da Capital em substituição ao Dr. ERNESTO HALT, Defensor 
Público Chefe da Capital da Comarca de Boa Vista – RR, no período de 25 de maio à 07 de junho do 
corrente ano, em virtude de licença para participação no  IX Congresso do Mercosul de Direito de Família, 
que ocorrerá na cidade de Gramado – RS, e férias do titular, conforme PORTARIAS/DPG Nº 371, DE 26 DE 
ABRIL DE 2017, e Nº 369, DE 26 DE ABRIL DE 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 

DIRETORIA GERAL 
 

PORTARIA/DG Nº 146, DE 18 DE MAIO DE 2017. 
 

O Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 033/17. 
Considerando a Portaria n.º 396/GR, de 14 de março de 2017-IFER; 
Considerando a Declaração da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima-IFER. 
 
RESOLVE: 
 
Convalidar o afastamento do servidor VINICIUS DE MELO DINIZ, Engenheiro Civil, por 10 (dez) dias, para 
gozo de férias de Cargo Efetivo anterior, referentes ao exercício de 2017, a contar de 02 de maio de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTA 
Diretor Geral 
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO  
 
Expediente de 18/05/2017. 
 
 
 
EDITAL DE PROTESTO 
 
 
DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO, Tabelião em pleno exercício do cargo em forma da lei, do 2º 
Tabelionato de Protesto de Títulos e Outros Documentos de dívida, sito à Av. Ataíde Teive, 4307 -Asa 
Branca, Boa Vista-RR. 
CERTIFICA e dá fé que, em virtude das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber na forma do 
parágrafo 1º do Art. 15, da Lei federal 9.492/97, aos que o presente Edital virem que se encontram nesta 
serventia para serem protestados, por não terem sido encontrados os devedores abaixo, nos endereços 
fornecidos pelos apresentantes: 
 
 
 
Prot: 303686 - Título: DMI/1953640203 - Valor: 76,3 3 
Devedor: A. D. VIEGAS COMERCIO OPTICO L              
Credor: TECHNOPARK COM. DE A. OPTICOS 
 
Prot: 303636 - Título: CDA/16.147 - Valor: 4.377,09  
Devedor: ALDERINA C ROSA                             
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303636 - Título: CDA/16.147 - Valor: 4.377,09  
Devedor: ALDERINA CARNEIRO ROSA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303704 - Título: DMI/642 79 43 9 - Valor: 486 ,90 
Devedor: ANELITA ALVES PINHEIRO DE JESUS             
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 303530 - Título: DM/00000009033 - Valor: 190, 00 
Devedor: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES SEM TETO       
Credor: Y. P. BARBOSA - ME 
 
Prot: 303457 - Título: CDA/2541600050378 - Valor: 2 .823,94 
Devedor: C. R. S. DOS SANTOS - ME                    
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION AL 
 
Prot: 303695 - Título: SJ/0817787-41. - Valor: 3.19 0,09 
Devedor: CARLOS EDUARDO DE MORAES JUNIOR             
Credor: SULENIA SILVA DE ALENCAR 
 
Prot: 303476 - Título: DMI/659 135 67 - Valor: 597, 30 
Devedor: CHEILA ANDRADE                              
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 303810 - Título: DM/4623 - Valor: 784,00 
Devedor: CLAUDIO TRINDADE DA SILVA                   
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 303586 - Título: CDA/16.198 - Valor: 17.480,4 8 
Devedor: D LUCAS COMERCIO A VAREJO E ATACADO LTDA    

SICOJURR - 00056923

1j
N

w
S

J9
R

ac
9U

+
pn

K
R

v6
tx

g8
d4

cY
=

T
ab

el
io

na
to

 2
º 

O
fíc

io

Boa Vista, 19 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5979 135/142



Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303586 - Título: CDA/16.198 - Valor: 17.480,4 8 
Devedor: ANTONIO SALES DA SILVA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303586 - Título: CDA/16.198 - Valor: 17.480,4 8 
Devedor: LUCIDIO BARROS DA SILVA                     
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303604 - Título: CDA/7.387 - Valor: 111.712,8 2 
Devedor: DIAS E NASCIMENTO LTDA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303604 - Título: CDA/7.387 - Valor: 111.712,8 2 
Devedor: IDEVONE NASCIMENTO PEREIRA                  
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303604 - Título: CDA/7.387 - Valor: 111.712,8 2 
Devedor: HELDER DIAS MENDONÇA                        
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303591 - Título: CDA/15.330 - Valor: 6.309,30  
Devedor: E DE ARAUJO ROCHA                           
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303591 - Título: CDA/15.330 - Valor: 6.309,30  
Devedor: EDIVALDO ARAUJO ROCHA                       
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303707 - Título: DMI/588 112 66 - Valor: 508, 75 
Devedor: EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA                  
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 303715 - Título: DMI/92 600 53 9 - Valor: 658 ,25 
Devedor: ELENA MONTEIRO NERY                         
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 303470 - Título: DMI/2457888476 - Valor: 350, 00 
Devedor: F. A. SANTOS BONFIM - ME                    
Credor: ALUTAL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA 
 
Prot: 303444 - Título: CDA/2541600047407 - Valor: 1 .457,69 
Devedor: F. SILVA SOUSA PEREIRA - ME                 
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION AL 
 
Prot: 303584 - Título: CDA/20.292 - Valor: 15.788,5 8 
Devedor: GEILSON SILVA MARTINS                       
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303469 - Título: CDA/2541600054950 - Valor: 9 2.723,06 
Devedor: H C SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP          
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION AL 
 
Prot: 303287 - Título: OT/7158 - Valor: 7.087,43 
Devedor: HERTON SALES PEIXOTO                        
Credor: INSTITUTO BATISTA DE RORAIMA 
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Prot: 303576 - Título: CDA/16.087 - Valor: 21.932,6 8 
Devedor: IMPORTADORA E EXPORTADORA TREVO             
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303576 - Título: CDA/16.087 - Valor: 21.932,6 8 
Devedor: MARIA PERPETUA SOCORRO DE A CARNEIRO        
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303576 - Título: CDA/16.087 - Valor: 21.932,6 8 
Devedor: VALDIR PECCINI                              
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303463 - Título: CDA/2541600051269 - Valor: 3 .924,73 
Devedor: J F VARAO - ME                              
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION AL 
 
Prot: 303454 - Título: CDA/2541600050025 - Valor: 3 0.805,65 
Devedor: JACKSON S. BARROS - ME                      
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION AL 
 
Prot: 303611 - Título: CDA/19.506 - Valor: 21.728,7 0 
Devedor: JM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303611 - Título: CDA/19.506 - Valor: 21.728,7 0 
Devedor: KAREN SHEILA ROCHA SILVA                    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303611 - Título: CDA/19.506 - Valor: 21.728,7 0 
Devedor: ANGELO COSTA DE MEDEIROS                    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303679 - Título: DMI/4670 - Valor: 954,00 
Devedor: JN MORAES ME                                
Credor: RICOZON 
 
Prot: 303417 - Título: DMI/028808 09 - Valor: 426,6 7 
Devedor: JORGE LACERDA                               
Credor: BRASMOL COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA 
 
Prot: 303619 - Título: CDA/17.396 - Valor: 90.110,1 6 
Devedor: JPS INDUSTRIA DE CONCRETO                   
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303619 - Título: CDA/17.396 - Valor: 90.110,1 6 
Devedor: WALDIR ALVES RODRIGUES                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303619 - Título: CDA/17.396 - Valor: 90.110,1 6 
Devedor: INADIRA SILVA DE SOUZA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303516 - Título: DM/Q74 525/004 - Valor: 463, 98 
Devedor: JULIE ANE VIEIRA FRANCA                     
Credor: E SABINO DE OLIVEIRA - ME 
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Prot: 303346 - Título: DMI/5233/1 - Valor: 859,69 
Devedor: LIDIA PIRES DE ALMEIDA                      
Credor: M G INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DE V ES 
 
Prot: 303690 - Título: NP/SN - Valor: 575,00 
Devedor: LUCIANA ANDRELINA BEZERRA DA SILVA          
Credor: ROSILENE RIBEIRO MELO 
 
Prot: 303680 - Título: DMI/10518 - Valor: 922,00 
Devedor: M DE S UCHOA ME                             
Credor: ALAMBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA 
 
Prot: 303620 - Título: CDA/17.078 - Valor: 42.420,5 9 
Devedor: M GOMES COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO L T 
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303620 - Título: CDA/17.078 - Valor: 42.420,5 9 
Devedor: FRANCISCO PEDRO DE MIRANDA SOARES           
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303620 - Título: CDA/17.078 - Valor: 42.420,5 9 
Devedor: MARIA RITA DA SILVA GOMES                   
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303585 - Título: CDA/17.998 - Valor: 37.569,4 8 
Devedor: MADERBRAS IMP E EXP LTDA                    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303585 - Título: CDA/17.998 - Valor: 37.569,4 8 
Devedor: MARCOS PAULO PEREIRA DE SOUSA               
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303673 - Título: DMI/0301685102 - Valor: 1.37 4,52 
Devedor: MARKSANDRO L.DINELLY - ME                   
Credor: LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 
 
Prot: 303795 - Título: DMI/0301716402 - Valor: 730, 08 
Devedor: MARKSANDRO L.DINELLY - ME                   
Credor: LEONORA COM INTERNACIONAL LTDA 
 
Prot: 303631 - Título: CDA/20.702 - Valor: 6.352,31  
Devedor: NASCIMENTO DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRES E 
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303631 - Título: CDA/20.702 - Valor: 6.352,31  
Devedor: CRISTINA MARIA COSTA DO NASCIMENTO          
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303631 - Título: CDA/20.702 - Valor: 6.352,31  
Devedor: FELIPE BRUNO COSTA DO NASCIMENTO            
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303522 - Título: DM/778082016 - Valor: 448,95  
Devedor: NATALIA CAROLINA BARRETO BRASIL             
Credor: CENTRO DE ESTETICA DE BOA VISTA LTDA 
 
Prot: 303639 - Título: CDA/20.316 - Valor: 8.777,35  

SICOJURR - 00056923

1j
N

w
S

J9
R

ac
9U

+
pn

K
R

v6
tx

g8
d4

cY
=

T
ab

el
io

na
to

 2
º 

O
fíc

io

Boa Vista, 19 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 5979 138/142



Devedor: NOEL FELIPE PEREIRA                         
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303452 - Título: CDA/2541600049876 - Valor: 5 .574,37 
Devedor: R N L SOARES - ME                           
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV ATIVA-SIMPLES NACION AL 
 
Prot: 303694 - Título: CDA/2013071209 - Valor: 4.02 4,82 
Devedor: RAIMUNDA DE JESUS SILVA                     
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 303529 - Título: DM/00000008577 - Valor: 130, 00 
Devedor: ROBERTSON FERREIRA DURSO                    
Credor: Y. P. BARBOSA - ME 
 
Prot: 303644 - Título: CDA/17.319 - Valor: 44.067,0 3 
Devedor: SARMENTO E SANTOS COMERCIO LTDA             
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303644 - Título: CDA/17.319 - Valor: 44.067,0 3 
Devedor: ANTONIO CARLOS SANTOS PEREIRA               
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303644 - Título: CDA/17.319 - Valor: 44.067,0 3 
Devedor: ADRIANE SARMENTO DA SILVA                   
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303687 - Título: DMI/1 - Valor: 818,65 
Devedor: SAUL ANTONIO PEREZ CACEREZ                  
Credor: TEODOMIRO BRAZ AZEV CIA LTDA 
 
Prot: 303650 - Título: CDA/18.652 - Valor: 26.007,9 9 
Devedor: SOUSA E SOARES LTDA ME                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303650 - Título: CDA/18.652 - Valor: 26.007,9 9 
Devedor: DENNISON SOUZA SOARES                       
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303650 - Título: CDA/18.652 - Valor: 26.007,9 9 
Devedor: VALDEMAR DE SOUSA                           
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303651 - Título: CDA/19.813 - Valor: 21.782,5 0 
Devedor: SOUSA E SOARES LTDA ME                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303651 - Título: CDA/19.813 - Valor: 21.782,5 0 
Devedor: DENNISON SOUZA SOARES                       
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303651 - Título: CDA/19.813 - Valor: 21.782,5 0 
Devedor: VALDEMAR DE SOUSA                           
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303652 - Título: CDA/19.812 - Valor: 134.754, 35 
Devedor: SOUSA E SOARES LTDA ME                      
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Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303652 - Título: CDA/19.812 - Valor: 134.754, 35 
Devedor: DENNISON SOUZA SOARES                       
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303652 - Título: CDA/19.812 - Valor: 134.754, 35 
Devedor: VALDEMAR DE SOUSA                           
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303653 - Título: CDA/19.619 - Valor: 137.335, 18 
Devedor: SOUSA E SOARES LTDA ME                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303653 - Título: CDA/19.619 - Valor: 137.335, 18 
Devedor: DENNISON SOUZA SOARES                       
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303653 - Título: CDA/19.619 - Valor: 137.335, 18 
Devedor: VALDEMAR DE SOUSA                           
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303654 - Título: CDA/20.751 - Valor: 20.282,3 6 
Devedor: SOUSA E SOARES LTDA ME                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303654 - Título: CDA/20.751 - Valor: 20.282,3 6 
Devedor: DENNISON SOUZA SOARES                       
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303654 - Título: CDA/20.751 - Valor: 20.282,3 6 
Devedor: VALDEMAR DE SOUSA                           
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303655 - Título: CDA/20.509 - Valor: 195.093, 47 
Devedor: SOUSA E SOARES LTDA ME                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303655 - Título: CDA/20.509 - Valor: 195.093, 47 
Devedor: DENNISON SOUZA SOARES                       
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303655 - Título: CDA/20.509 - Valor: 195.093, 47 
Devedor: VALDEMAR DE SOUSA                           
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303622 - Título: CDA/20.267 - Valor: 18.623,4 8 
Devedor: SOUZA E GOMES                               
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303622 - Título: CDA/20.267 - Valor: 18.623,4 8 
Devedor: LINDEMBERG ARAUJO GOMES                     
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303622 - Título: CDA/20.267 - Valor: 18.623,4 8 
Devedor: HAROLDO BARROS DE SOUZA                     
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
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Prot: 303623 - Título: CDA/20.266 - Valor: 7.019,96  
Devedor: SOUZA E GOMES                               
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303623 - Título: CDA/20.266 - Valor: 7.019,96  
Devedor: LINDEMBERG ARAUJO GOMES                     
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303623 - Título: CDA/20.266 - Valor: 7.019,96  
Devedor: HAROLDO BARROS DE SOUZA                     
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303656 - Título: CDA/17.443 - Valor: 39.352,2 4 
Devedor: SUPERMERCADO VOCE LTDA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303656 - Título: CDA/17.443 - Valor: 39.352,2 4 
Devedor: LIDIANE SILVA ROCHA                         
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303656 - Título: CDA/17.443 - Valor: 39.352,2 4 
Devedor: ENILSON DOUGLAS DA SILVA                    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303657 - Título: CDA/17.442 - Valor: 33.294,6 9 
Devedor: SUPERMERCADO VOCE LTDA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303657 - Título: CDA/17.442 - Valor: 33.294,6 9 
Devedor: LIDIANE SILVA ROCHA                         
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303657 - Título: CDA/17.442 - Valor: 33.294,6 9 
Devedor: ENILSON DOUGLAS DA SILVA                    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303658 - Título: CDA/17.528 - Valor: 41.276,7 3 
Devedor: SUPERMERCADO VOCE LTDA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303658 - Título: CDA/17.528 - Valor: 41.276,7 3 
Devedor: LIDIANE SILVA ROCHA                         
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303658 - Título: CDA/17.528 - Valor: 41.276,7 3 
Devedor: ENILSON DOUGLAS DA SILVA                    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303659 - Título: CDA/17.527 - Valor: 4.127,69  
Devedor: SUPERMERCADO VOCE LTDA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303659 - Título: CDA/17.527 - Valor: 4.127,69  
Devedor: LIDIANE SILVA ROCHA                         
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
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Prot: 303659 - Título: CDA/17.527 - Valor: 4.127,69  
Devedor: ENILSON DOUGLAS DA SILVA                    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303660 - Título: CDA/17.136 - Valor: 165.263, 76 
Devedor: SUPERMERCADO VOCE LTDA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303660 - Título: CDA/17.136 - Valor: 165.263, 76 
Devedor: LIDIANE SILVA ROCHA                         
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303660 - Título: CDA/17.136 - Valor: 165.263, 76 
Devedor: ENILSON DOUGLAS DA SILVA                    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303661 - Título: CDA/17.135 - Valor: 12.864,1 8 
Devedor: SUPERMERCADO VOCE LTDA                      
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303661 - Título: CDA/17.135 - Valor: 12.864,1 8 
Devedor: LIDIANE SILVA ROCHA                         
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303661 - Título: CDA/17.135 - Valor: 12.864,1 8 
Devedor: ENILSON DOUGLAS DA SILVA                    
Credor: PROCURADORIA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 303528 - Título: DM/00000008601 - Valor: 130, 00 
Devedor: TASSIA LORENNA ALVERANGA CARNEIRO           
Credor: Y. P. BARBOSA - ME 
 
Prot: 303706 - Título: DMI/63 512 60 9 - Valor: 498 ,45 
Devedor: THALYANY CHRISTYNY GARCIA GONCALVES         
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 303789 - Título: DMI/000582071 - Valor: 286,0 2 
Devedor: WANDERSON CONSTA BRITO                      
Credor: PORTAL DIST DE ALIMENTOS LTDA 
 
Prot: 303712 - Título: DMI/411 360 66 - Valor: 586, 90 
Devedor: WLADSON ALVES DE LIMA                       
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
 
Prot: 303689 - Título: NP/12026 - Valor: 225,00 
Devedor: YUCLEY DOS SANTOS NOGUEIRA                  
Credor: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO SOARES 
 
Boa Vista-RR, 18 de Maio de 2017. 
________________________________ 
DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO 
Tabelião 
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