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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 
Expediente de 04/07/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.17.001260-3. 
IMPETRANTES: MIVANILDO DA SILVA MATOS E OUTRO.                    
ADVOGADA: DR.ª BIANCA FERREIRA NASSER FRAXE (OAB/RR 1692). 
IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA. 
CONSULTOR JURÍDICO ALE/RR: DR. ÁLVARO DIEGO OLIVEIRA REIS (OAB/RR 1473) E OUTROS. 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. SANDRO BUENO DOS SANTOS (OAB/RR 325-B). 
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO OLIVEIRA. 
 
DESPACHO 
 
Considerando a existência da ADI n.º 0000.17.001369-2, de minha relatoria, cujo pedido é a declaração de 
inconstitucionalidade in totum da EC n.º 50/2017, tendo sido concedida a medida cautelar; 
 
Considerando que foi deferido o pedido de liminar nos presentes autos (fls. 110/111-v); 
 
SUSPENDO o curso do mandamus, nos termos do art. 313, V, "a", do NCPC, pois tem como causa de pedir 
o reconhecimento da inconstitucionalidade da mesma norma, via controle difuso. 
 
A suspensão vigorará até o julgamento definitivo da ADI n.º 0000.17.001369-2 pelo e. Tribunal Pleno. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 03 de julho de 2017. 

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.16.000651-6 
EMBARGANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS (OAB/RR 464) 
EMBARGADO: ENGECEL ENGENHARIA LTDA. 
ADVOGADOS: DR. SAMUEL DE JESUS LOPES (OAB/RR 650) E OUTRA 
RELATOR: DESEMBARGADOR MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
Intime-se a parte embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC. 
 
Boa Vista - RR, 27 de junho de 2016. 

 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 

Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
 
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO N.º 0000.17.000703-3  
RECORRENTE: ANTONIO JOSÉ DE PINHO BEZERRA  
ADVOGADO: DR. SADI CORDEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS (OAB/RR 348-B) E OUTROS  
RECORRIDO: RUCKER VIEIRA FILHO  
ADVOGADO: DR. REGINALDO RUBENS MAGALHÃES DA SILVA (OAB/RR 1.088) E OUTRO  
 
FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
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RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.706374-8 
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A  
ADVOGADOS: DR. SERVIO TULIO DE BARCELOS (OAB/RR 479-A) E OUTRO  
RECORRIDA: EMILEE BRENDA DA SILVA SOUZA  
ADVOGADO: DR. VICENTE RICARTE BEZERRA NETO  (OAB/RR 964) E OUTROS  
 
FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
 
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.03.062629-4 
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A  
ADVOGADOS: DR. RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/RR 387-A) E OUTROS 
RECORRIDO: HELIODORIO ALVES DE OLIVEIRA  
ADVOGADAS: DR.ª CLARISSA VENCATO ROSA DA SILVA (OAB/RR 755) E OUTRA 
 
FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
 
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.08.189175-5 
EMBARGANTE: BANCO MATONE S/A (BANCO ORIGINAL S/A) 
ADVOGADO: DR. MARCELO LALONI TRINDADE (OAB/SP 86908) 
EMBARGADO: JOSÉ SALES RIOS 
ADVOGADO: DR. JAEDER NATAL RIBEIRO (OAB/RR 223) 
 
FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
  

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA-RR, 04 DE JULHO DE 2017. 
 

MAURÍCIO ROCHA DO AMARAL 
Diretor de Secretaria, em exercício 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Expediente de 04/07/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.11.017509-7 
APELANTE: DAM DISTRIBUIDORA AMAZÔNICA DE MERCADORIA LTDA 
ADVOGADO: DR. ALLAN KARDEC LOPES MENDONÇA FILHO (OAB/RR 468)                                                                                                                             
APELADO: SUCOS DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS: DR.ª CAMILA MARQUES MARTINS (OAB/CE 15249) E OUTROS 
 
DESPACHO 
 
O despacho que determinou a redistribuição possui dois fundamentos: a) a relatora atuava como juíza 
convocada quando proferiu a decisão; b) atualmente a relatora ocupa o cargo de Presidente deste Tribunal.  
 
O segundo fundamento, por si só, não impediria a vinculação, embora no Agravo Interno de nº 
0000.17.001056-5 tenha havido redistribuição por tal motivo.  
 
O primeiro fundamento, todavia, impede a vinculação conforme já decidido por esta Corte: 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA POR JUIZ 
CONVOCADO. HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM AS PREVISTAS NO ART. 141 DO RITJRR. 
PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR 
COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO.(TJRR - CC 0000.16.000806-6, Rel. Des. ELAINE 
BIANCHI, Tribunal Pleno, julg.: 22/06/2016, DJe 24/06/2016, p. 3) 
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O art. 21, XXXII do RITJRR, que não foi objeto de delegação feito na Portaria nº 1055 de 18 de maio de 
2017, estabelece que é competência da Presidência decidir as dúvidas referentes à distribuição para o 
Tribunal de Justiça. Assim, a questão somente será submetida ao Vice-Presidente em caso de impedimento 
da Presidente. 
 
Por isso, determino a remessa dos autos à Presidência nos termos do art. 21, XXXII do RITJRR. 
 
Boa Vista-RR, 19 de junho de 2017.     
 

Des. MOZARILDO CAVALCANTI 
Vice-Presidente do TJRR 
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
 
Expediente de 04/07/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO 
 
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária do dia 13 de julho do ano de dois mil 
e dezessete, às 09:00 horas e/ou na sessão subsequente, serão julgados os processos a seguir: 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001037-5 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: ADENIR DE OLIVEIRA LIRA 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
2ª APELANTE / 1ª 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 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.722169-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 
ADVOGADA: DRA. THAIS DE QUEIROZ LAMOUNIER – OAB/RR Nº 520-N 
APELADO: JOÃO LENNON ALVES MELO 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000755-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEM S/A 
ADVOGADA: DRA. CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960-N 
APELADA: VANUZA FERREIRA DE SOUSA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
 

SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
BOA VISTA, 04 DE JULHO DE 2017 

 
CRISTINE HELENA MIRANDA FERREIRA RODRIGUES 

DIRETORA DA SECRETARIA 
 

GLENN LINHARES VASCONCELOS 
DIRETOR DA SECRETARIA 
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PRESIDÊNCIA 
 

PORTARIAS DO DIA 04 DE JULHO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO o despacho proferido no evento 0176837, do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

N.º 1404 - Designar o Dr. PARIMA DIAS VERAS , Juiz de Direito titular da Primeira Vara da Infância e da 
Juventude, para, cumulativamente, responder pela Vara da Justiça Itinerante, no período de 10 a 
23.07.2017, em virtude de férias do titular. 
 

N.º 1405 - Tornar sem efeito a Portaria n.º 1386, de 28.06.2017, publicada no DJE n.º 6006, de 03.07.2017, 
que designou o Dr. CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE , Juiz de Direito titular da Segunda Vara 
Criminal, para, cumulativamente, responder pela Terceira Vara Criminal, no período de 03 a 14.07.2017, em 
virtude de férias do titular. 
 

N.º 1406 - Tornar sem efeito a Portaria n.º 1387, de 28.06.2017, que designou o Dr. CÍCERO RENATO 
PEREIRA ALBUQUERQUE , Juiz de Direito titular da Segunda Vara Criminal, para, cumulativamente, 
responder pelo Coordenador da Secretaria Unificada das Varas Criminais, Secretaria Unificada dos 
Juizados de Violência Doméstica e da Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico das Varas Criminais 
e dos Juizados de Violência Doméstica, no período de 03 a 14.07.2017, em virtude de férias do titular. 
 

N.º 1407 - Designar o Dr. CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE , Juiz de Direito titular da Segunda 
Vara Criminal, para, cumulativamente, responder pela Terceira Vara Criminal, no período de 07 a 
14.07.2017, em virtude de férias do titular. 
 

N.º 1408 - Designar o Dr. CÍCERO RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE , Juiz de Direito titular da Segunda 
Vara Criminal, para, cumulativamente, responder pelo Coordenador da Secretaria Unificada das Varas 
Criminais, Secretaria Unificada dos Juizados de Violência Doméstica e da Secretaria de Processamento 
Judicial Eletrônico das Varas Criminais e dos Juizados de Violência Doméstica, no período de 07 a 
14.07.2017, em virtude de férias do titular. 
 

N.º 1409 - Tornar sem efeito a Portaria n.º 1265, de 23.06.2017, publicada no DJE n.º 6003, de 26.06.2017, 
que designou a Dr.ª LANA LEITÃO MARTINS , Juíza de Direito titular da Primeira Vara do Tribunal do Júri e 
da Justiça Militar, para, cumulativamente, responder pela Primeira Vara Criminal, no período de 03 a 
07.07.2017. 
 

N.º 1410 - Designar a Dr.ª LANA LEITÃO MARTINS , Juíza de Direito titular da Primeira Vara do Tribunal do 
Júri e da Justiça Militar, para, cumulativamente, responder pela Terceira Vara Criminal, no período de 15 a 
23.07.2017, em virtude de férias do titular. 
 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
Des. RICARDO OLIVEIRA 

Presidente em exercício 
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PORTARIA N.º 1411, DO DIA 04 DE JULHO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO a necessidade de designação dos Juízes Substitutos para atuação prática no Juizado 
Especial Criminal, durante o período de cinco dias, com carga horária de 20h, conforme Processo n.º 
0005387-46.2017.8.23.8000, 
 

CONSIDERANDO o despacho proferido no evento 0176837, do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Designar o Dr. CLEBER GONÇALVES FILHO , Juiz Substituto, para atuar no Juizado Especial Criminal, no 
período de 05 a 11.07.2017, sob a supervisão do Dr. Antônio Augusto Martins Neto. 
 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
Des. RICARDO OLIVEIRA 

Presidente em exercício 
 
 

PORTARIA N.º 1412, DO DIA 04 DE JULHO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO a necessidade de designação dos Juízes Substitutos para atuação prática na Vara de 
Entorpecentes e Organizações Criminosas, durante o período de cinco dias, com carga horária de 20h, 
conforme Processo n.º 0005387-46.2017.8.23.8000, 
 

CONSIDERANDO o despacho proferido no evento 0176837 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Designar o Dr. ESDRAS SILVA PINTO , Juiz Substituto, para atuar na Vara de Entorpecentes e 
Organizações Criminosas, no período de 10 a 14.07.2017, sob a supervisão da Dr.ª Graciete Sotto Mayor 
Ribeiro. 
 

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

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Presidente em exercício 

 
 

PORTARIA N.º 1413, DO DIA 04 DE JULHO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO a necessidade de designação dos Juízes Substitutos para atuação prática nas Varas de 
Família, durante o período de cinco dias, com carga horária de 20h, conforme Processo n.º 0005387-
46.2017.8.23.8000, 
 

CONSIDERANDO o despacho proferido no evento 0176837 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Designar o Dr. MARCELO LIMA DE OLIVEIRA , Juiz Substituto, para atuar na Primeira e na Segunda Varas 
de Família, no período de 10 a 14.07.2017, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Bezerra Delgado. 
 

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

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Presidente em exercício 
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PORTARIA N.º 1414, DO DIA 04 DE JULHO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO a necessidade de designação dos Juízes Substitutos para atuação prática nos Juizados 
Especiais Cíveis, durante o período de cinco dias, com carga horária de 20h, conforme Processo n.º 
0005387-46.2017.8.23.8000, 
 

CONSIDERANDO o despacho proferido no evento 0176837 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Designar o Dr. PEDRO MACHADO GUEIROS , Juiz Substituto, para atuar no Segundo e no Terceiro 
Juizados Especiais Cíveis, no período de 10 a 14.07.2017, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Bezerra 
Delgado, no Segundo Juizado Especial Cível; e sob a supervisão do Dr. Jarbas Lacerda de Miranda, no 
Terceiro Juizado Especial Cível. 
 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
Des. RICARDO OLIVEIRA 

Presidente em exercício 
 
 

PORTARIA N.º 1415, DO DIA 04 DE JULHO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO a necessidade de designação dos Juízes Substitutos para atuação prática nas Varas 
Criminais de Competência Residual, durante o período de oito dias, com carga horária de 32h, conforme 
Processo n.º 0005387-46.2017.8.23.8000, 
 

CONSIDERANDO o despacho proferido no evento 0176837 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 

Designar o Dr. REINALDO PAIXAO BEZERRA JUNIOR , Juiz Substituto, para atuar na Primeira e na 
Terceira Varas Criminais, no período de 10 a 19.07.2017, sob a supervisão dos seguintes magistrados: 
 

Unidade  Magistrado  Período  

Primeira Vara Criminal 

Dr. Alexandre Magno Magalhães 
Vieira 

10 a 11.07.2017 

Dr.ª Graciete Sotto Mayor Ribeiro 12 a 18.07.2017 
Dr. Breno Jorge Portela Silva 
Coutinho 

19.07.2017 

Terceira Vara Criminal 
Dr. Cícero Renato Pereira 
Albuquerque 

10 a 14.07.2017 

Dr.ª Lana Leitão Martins 15 a 19.07.2017 
 

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

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Presidente em exercício 
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PORTARIA N.º 1416, DO DIA 04 DE JULHO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO a necessidade de designação dos Juízes Substitutos para atuação prática na Vara de 
Execução Penal, durante o período de quatro dias, com carga horária de 16h, conforme Processo n.º 
0005387-46.2017.8.23.8000, 
 

CONSIDERANDO o despacho proferido no evento 0176837 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Designar a Dr.ª SUELEN MARCIA SILVA ALVES , Juíza Substituta, para atuar na Vara de Execução Penal, 
no período de 06 a 11.07.2017, sob a supervisão do Dr. Cícero Renato Pereira Albuquerque. 
 

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

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Presidente em exercício 

 
 

PORTARIA N.º 1417, DO DIA 04 DE JULHO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO o teor da Decisão GPRES 0138401, no Processo SEI n.º 0005660-25.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º  Designar a servidora PRISCILA MARIA OLIVEIRA PEREIRA,  Chefe de Gabinete de Juiz, para 
exercer a função de conciliadora, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
Desa. ELAINE BIANCHI  

Presidente 
 
ERRATAS 
 

Nas Portarias n.º 1396, 1397, 1398, 1399 e 1400, publicadas nas págs. 50 a 52 do DJE n.º 6006, de 
03.07.2017, 
 

Onde se lê: "DO DIA 14 DE JUNHO DE 2017" 
 

Leia-se: "DO DIA 28 DE JUNHO DE 2017" 
 

Boa Vista - RR, 04 de julho de 2017. 
 

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Presidente em exercício 
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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
 

PORTARIAS DO DIA 28 DE JUNHO 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 despacho proferido no evento 0175046 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

N.º 1375 - Cessar os efeitos, a contar de 08.07.2017, da designação do Dr. ESDRAS SILVA PINTO , Juiz 
Substituto, para responder pela Primeira Vara Criminal, objeto da Portaria n.º 753, de 24.03.2017, publicada 
no DJE n.º 5945, de 27.03.2017. 
 

N.º 1378 - Designar o 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 Primeira Vara Criminal, 
a contar de 19.07.2017, até ulterior deliberação. 
 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
 

 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 

PORTARIA N.º 1397, DO DIA 28 DE JUNHO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO a necessidade de designação dos Juízes Substitutos para atuação prática nos Juizados 
Especiais Cíveis, no Curso de Formação Inicial de Magistrados, durante o período de cinco dias, com carga 
horária de 20h, conforme Processo n.º 0005387-46.2017.8.23.8000, 
 

CONSIDERANDO o teor do despacho proferido no evento 0175046 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Designar o Dr. REINALDO PAIXAO BEZERRA JUNIOR , Juiz Substituto, para atuar no Segundo e no 
Terceiro Juizados Especiais Cíveis, no período de 03 a 07.07.2017, sob a supervisão do Dr. Rodrigo 
Bezerra Delgado no Segundo Juizado Especial Cível; e sob a supervisão do Dr. Angelo Augusto Graça 
Mendes no Terceiro Juizado Especial Cível. 
 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
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GABINETE DA JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA N.º 50, DO DIA 04 DE JULHO DE 2017

A JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por meio da Portaria nº 1055, do dia 18 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o teor do procedimento SEI nº 0009704-87.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Conceder ao Dr.  LUIZ FERNANDO CASTANHEIRA MALLET, Juiz de Direito Titular da Primeira Vara de
Família, dispensa do expediente nos dias 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29.09.2017, em virtude de sua designação
para atuar como plantonista na Primeira Vara de Família, no período de 27.06 a 03.07.2016 e de 12 a
19.12.2016.

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

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência
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CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Expediente de 04/07/2017

PORTARIA/CGJ N.º 066 DE 04 DE JULHO DE 2017.

O JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA , no uso das suas atribuições

legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o SEI n.º 0009536-85.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Art. 1.º Instaurar Sindicância de cunho Investigativo,  na forma do art. 137 e 139, ambos da

LCE nº.  053/01,  para  apuração  dos  fatos  comunicados no  expediente  supramencionado,  podendo ser

convertida  em  processual/punitiva,  conforme o  caso,  se  apurados  indícios  de  transgressão  disciplinar,

indicação de materialidade e autoria, ainda que em tese.

Art.  2. º  Estabelecer  que  a  Sindicância  seja  processada  pela  Comissão  Permanente  de

Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar, ou respectivos suplentes (PORTARIA N.º 709, DE

15/03/17,  publicada  no  DJE  nº  5949),  a  qual  poderá  reportar-se  diretamente  aos  demais  Órgãos  da

Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.

Parágrafo  único.  Considera-se  automaticamente  prorrogado  o  prazo  para  conclusão  da

Sindicância, de forma ininterrupta, por trinta (30) dias, caso a comissão processante não tenha completado

a instrução no prazo inicial (parágrafo único do art. 139, da Lei Complementar Estadual n.° 053/2001).

Art. 3º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Boa Vista – RR, 04 de julho de 2017.

RODRIGO FURLAN

Juiz Auxiliar da Corregedoria
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SECRETARIA GERAL 
 

PROCESSO SEI n.º 0004135-08.2017.8.23.8000 

ASSUNTO: Rescisão Contrato n.º 023/2012 
 

 DECISÃO 0177101 

 

1. Trata-se de procedimento administrativo que tem por objeto o Contrato n.º 023/2012 (evento n.º 

0113667), cujo objeto é a locação do imóvel localizado na Rua Araújo Filho, nº 703, Centro (anexo do 

Fórum Advogado Sobral Pinto), firmado com o senhor José Ferreira da Silva, vigente até 13/08/2017, 

conforme 4.º Termo Aditivo (evento n.º 0113752). 

2. Vieram os autos para deliberação quanto a rescisão do contrato epigrafado, vez que esta Corte não 

utiliza mais o imóvel, sendo que o mesmo, inclusive, já foi entregue, conforme Termo de Entrega de 

Imóvel acostado ao Procedimento SEI nº 0001671-11.2017.8.23.8000 (relacionado), evento nº 

0107610. 

3. Diante disso, acolho ao Parecer n.º 261/2017 (evento n.º 0175975), e com fundamento no art. 4º, inciso 

V, da Portaria GP nº 1055/2017 e art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, autorizo a rescisão do 

Contrato nº 023/2012, nos moldes da minuta de Termo  de Rescisão de evento n.º 0167826, com a 

alteração proposta ao item 5, do referido parecer, vez que aprovada conforme art. 38, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/93. 

4.  Publique-se. 

5.  Após, à Secretaria de Gestão Administrativa para a publicação do extrato e demais providências. 

 

Boa Vista-RR, 04 de julho de 2017. 

  

Reubens Mariz de Araújo Novo 
Secretário-Geral, em exercício 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE 
 

 

DECISÃO 

 

A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 5º, IV da 

Portaria n.º 738 de 04 de maio de 2012, DECIDE: 

 

1. Reconhecer, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/1964 c/c o art. 22, §§ 1º e 2º, alínea “c” do Decreto 

Federal n.º 93.872/86, a despesa relativa a exercícios anteriores, conforme detalhamento: 
 

  
Nº do SEI 

  
ORIGEM 

  
Assunto 

  
Exercício 

  
VALOR R$ 

0004078-87.2017.8.23.8000 MADA Construções 
Pagamento 
Contratual 

2016 14.636,23 

 
2.  Publique-se e certifique-se. 
3. Após à SSORÇ, para emissão de empenho. 
4. Ato seguido à SGA para publicação de extrato. 

Boa Vista, 04 de julho de 2017. 

Luciana Menezes de Medeiros Reis 
Secretária de Orçamento e Finanças  

- em Exercício - 
 
 
 
 
 
 

DECISÃO 

 

A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 5º, IV da 

Portaria n.º 738 de 04 de maio de 2012, DECIDE: 

 

1. Reconhecer, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/1964 c/c o art. 22, §§ 1º e 2º, alínea “c” do Decreto 

Federal n.º 93.872/86, a despesa relativa a exercícios anteriores, conforme detalhamento: 
 

  
Nº do SEI 

  
ORIGEM 

  
Assunto 

  
Exercício 

  
VALOR R$ 

0010317-10.2017.8.23.8000  

 Prefeitura Municipal de 
Boa Vista 

Taxas de Lixo 2015/2016 476,51 

 
2.  Publique-se e certifique-se. 
3. Após à Subsecretaria de Orçamento, para emissão de empenho dos valores reconhecidos bem como os 
demais referentes ao exercício de 2017. 
4. Ato seguido à Subsecretaria de Contabilidade para liquidação da despesa; 
5. Por fim, à Subsecretaria de Finanças para providências quanto ao pagamento. 
 

Boa Vista, 04 de julho de 2017. 

Luciana Menezes de Medeiros Reis 
Secretária de Orçamento e Finanças  

- em Exercício - 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
 

A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

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

RESOLVE: 

 

 

Nº 234 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0010421-02.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias aos servidores abaixo discriminados, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Manoel Messias Silveira Dantas ASSESSOR TÉCNICO I 2,5 (duas e meia) 

Rodrigo Mansani Auxiliar Administrativo 2,5 (duas e meia) 

Destinos: Comarcas de Mucajaí, Caracaraí, Rorainópolis e São Luiz. 

Motivo: Realizar levantamento das centrais de ar e tombar móveis. 

Data: 03 a 05/07/2017 

 

Nº 235 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0010483-42.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias ao servidor abaixo discriminado, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Rocielbert Arnetto Rodrigues Silva Oficial de Justiça Avaliador 10,5 (dez e meia) 

Destino: Município de Bonfim. 

Motivo: Cumprir mandados judiciais. 

Data: 05 a 15/06/2017 

 

Nº 236 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0010476-50.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias ao servidor abaixo discriminado, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Jawilson da Costa Oliveira Oficial de Justiça Avaliador 4,5 (quatro e meia) 

Destinos: Entre Rios e demais localidades. 

Motivo: Cumprir mandados judiciais. 

Data: 01 a 02/06, 20 a 22/06 e 26/06/2017. 

 

Nº 237 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0009807-94.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias às servidoras abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Lorena Barbosa Aucar Seffair Diretora de Secretaria 5,0 (cinco) 

Zilva Neta Farias Amorim Chefe de Gabinete de Juiz 5,0 (cinco) 

Destino: Boa Vista. 

Motivo: Participação em curso. 

Data: 10 a 12/05 e 07 a 09/06/2017. 

 

Nº 238 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0010497-26.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias ao servidor abaixo discriminado, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Luiz Augusto Fernandes Oficial de Justiça - Avaliador 5,0(cinco) 

Destino:  Municípios de São João da Baliza e Caroebe- Zona Rural. 

Motivo: Cumprimento de mandados judiciais. 

Datas:  23 a 24/05 e 06 a 09/06/2017. 
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Nº 239 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0008011-68.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento do complemento de diárias à servidora abaixo discriminada, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor (complemento) 

Joelma Andrade Chefe do Setor de Ouvidoria R$ 322,97 

 

Nº 240 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0009435-48.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias ao servidor abaixo discriminado, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Rodrigo Mansani Auxiliar Administrativo 0,5 ( meia) 

Destinos: Comarca de Bonfim. 

Motivo: Efetuar manutenção das centrais de ar. 

Data:  12/06/2017. 

 

Nº 241 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0010426-24.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento de diárias ao servidor abaixo discriminado, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Isaías Matos Santiago Motorista 20,5 (vinte e meia) 

Destino: Bonfim. 

Motivo: Substituir o motorista da referida Comarca. 

Data: 22/05 a 23/06/2017.  

 
Publique-se e certifique-se. 

Boa Vista, 04 de julho de 2017. 

Luciana Menezes de Medeiros Reis 
Secretária de Orçamento e Finanças  

- em Exercício - 
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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 04 DE JULHO 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 1055, de 18 de maio de 2017, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 1765 - Tornar sem efeito a Portaria n.° 1756, de 28.06.2017, publicada no DJE nº 6006, de 03.07.2017, 
que concedeu ao servidor PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS, Função Técnica Especializada do PJE, 
2ª etapa de recesso forense, referente a 2016, para serem usufruídos nos períodos de 03 a 15.07.2017. 
 
N.º 1766 - Alterar as férias da servidora ALESSANDRA GOMES ARAGÃO, Técnica Judiciária, referentes 
ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 09.04 a 08.05.2018. 
 
N.º 1767 - Alterar as férias da servidora ALINE CORREA MACHADO DE AZEVEDO, Oficial de Justiça - Em 
Extinção, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 10 a 19.07.2017, de 18 a 
27.09.2017 e de 16 a 25.10.2017. 
 
N.º 1768 - Alterar as férias do servidor ANDERSON RICARDO SOUZA DA SILVA, Técnico Judiciário, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 11 a 25.09.2017 e de 04 a 
18.12.2017. 
 
N.º 1769 - Alterar a 2ª etapa das férias do servidor DARWIN DE PINHO LIMA, Chefe de Setor, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 17 a 26.07.2017. 
 
N.º 1770 - Alterar a 1ª etapa das férias do servidor EVANIO MENEZES DE ALBUQUERQUE, Chefe de 
Gabinete de Desembargador, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 11 a 
20.09.2017. 
 
N.º 1771 - Alterar a 2ª etapa das férias do servidor GIOVANNI OLIVEIRA VANZO, Técnico Judiciário, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 21 a 30.11.2017. 
 
N.º 1772 - Alterar a 3ª etapa das férias da servidora JOELMA ANDRADE FIGUEIREDO MELVILLE, Chefe 
de Setor, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 28.08 a 06.09.2017. 
 
N.º 1773 - Alterar as férias da servidora KHALLIDA LUCENA DE BARROS, Técnica Judiciária, referentes 
ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 01 a 30.08.2017. 
 
N.º 1774 - Alterar a 2ª etapa das férias da servidora KENNIA ELEN DE OLIVEIRA LIMA, Técnica Judiciária, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 14 a 28.08.2017. 
 
N.º 1775 - Alterar a 2ª etapas das férias da servidora LARISSA DE PAULA MENDES CAMPELLO, Diretora 
de Secretaria, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 11 a 20.07.2017. 
 
N.º 1776 - Conceder as férias ao servidor MARCIO COSTA MORATELLI, Assessor Jurídico, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 17 a 26.07.2017, de 20 a 29.09.2017 e de 30.10 
a 08.11.2017. 
 
N.º 1777 - Alterar as férias do servidor PATRICK GERSON LOURENÇO DE OLIVEIRA, Função Técnica 
Administrativa de Apoio à Equipe de Sistemas, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no 
período de 17.07 a 15.08.2017. 
 
N.º 1778 - Alterar a 2ª etapa das férias da servidora PERLA ALVES MARTINS LIMA, Analista Judiciária - 
Psicologia, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 24.07 a 02.08.2017 e 
de 10 a 19.12.2017. 
 

SICOJURR - 00057534

43
hr

oy
eE

H
00

T
ef

G
W

/t3
hD

xI
K

eI
Q

=
S

eç
ão

 -
 A

co
m

pa
nh

am
en

to
 e

 C
on

tr
ol

e 
de

 P
es

so
al

 / 
D

iv
is

ão
 -

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 e
 C

on
tr

ol
e 

de
 R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

 / 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 -
 R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

 / 
D

ire
to

ria
 -

 S
ec

re
ta

ria
 G

er
al

Boa Vista, 5 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6008 021/107



N.º 1779 - Alterar a 3ª etapa das férias do servidor TIAGO MENDONÇA LOBO, Secretário, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 17 a 26.01.2018. 
 
N.º 1780 - Alterar a 2ª etapa das férias do servidor WALLISON LARIEU VIEIRA, Diretor de Secretaria, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 30.11 a 19.12.2017. 
 
N.º 1781 - Alterar a 2ª etapa do recesso forense da servidora NATASHA VASCONCELOS DOS SANTOS, 
Assessora Especial, referentes a 2016, anteriormente marcado para o período de 17 a 26.07.2017, para 
serem usufruídas no período de 24.07 a 02.08.2017. 
 
N.º 1782 - Conceder a 2ª etapa do recesso forense do servidor PAULO ROBERTO LUZ DA SILVA, Técnico 
Judiciário, referentes a 2016, para ser usufruída no período de 03 a 15.07.2017. 
 
N.º 1783 - Alterar a 2ª etapa do recesso forense do servidor TIAGO MENDONÇA LOBO, Secretário, 
referentes a 2016, anteriormente marcado para o período de 11 a 23.09.2017, para serem usufruídas no 
período de 31.07 a 12.08.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Expediente de 04/07/2017  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

Nº DO CONTRATO:  Contrato nº 30/2014 

ADITAMENTO:  Terceiro Termo Aditivo 

ASSUNTO:  Prestação de serviço de suporte técnico e atualização de 2000 licenças 
do BRMA/OMNE e antivírus  

CONTRATADA:  Fortics Comércio, Serviços De Informática E Telecomunicações Ltda-Epp  

FUNDAMENTAÇÃO:  Art. 57, IV e art. 65, II, § 8º, da Lei n.° 8.666/93  

OBJETO DA 
ALTERAÇÃO:  

Cláusula Primeira: Em decorrência da 11ª alteração e consolidação ao seu 
contrato social (EP 0164384), a empresa LIBERTY COMÉRCIO, SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA  passa a figurar no contrato n.º 
30/2014 sob a denominação social de FORTICS COMÉRCIO, SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP. 
Cláusula Segunda: Fica o contrato prorrogado por 12 (doze) meses, isto é, até 30 
de junho de 2018. 
Parágrafo único. Em razão de interesse público devidamente justificado nos autos, 
ajustam as partes que o TJRR poderá rescindir o presente contrato, sem ônus, 
antes do término de sua vigência, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 
dias.  
Cláusula Terceira: O Contrato fica reajustado em 3,5971%, a contar de 01 de 
junho de 2017, passando de R$ 49.736,89 (quarenta e nove mil, setecentos e 
trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) para R$ 51.525,97(cinquenta e um 
mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), conforme 
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, no período de 
junho/2016 a maio/2017. 
Cláusula Quarta.  
Ficam mantidas as demais cláusulas do instrumento original. 

DATA:  30/06/2017 

 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO   

Nº DO PROCESSO: 0007040-83.2017.8.23.8000 

OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de divisórias tipos divilux e acessórios  

CONTRATADA 
(NOME, CNPJ/CPF):  PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELLI – CNPJ: 016911.267/0001-70 

PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO 
REALIZADO:  

Modalidade Pregão , forma Eletrônica, registrado sob o nº 010/2017   – ARP nº 
008/2017. 

VALOR:  R$ 39.010,70 (Trinta e nove mil, e dez reais e setenta centavos) 

NOTA DE EMPENHO 
Nº: Nº1123/2017 

ESPECIFICAÇÃO:  

Painel de Divisório, Tipo Divilux; Perfil "U"; Dobradiça; Conjunto de batedores para 
porta de divisória tipo divilux; Perfil "H"; Fechadura Externa tipo Alavanca, 
completa, acabamento cromado e Porta em divisória tipo divilux nas dimensões 
35x820x2.110mm. 

DATA DE EMISSÃO:  04/07/2017 
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Sei nº 0007102-26.2017.8.23.8000 
Assunto: Acompanhamento e fiscalização da Ata de Re gistro de Preços nº 09/2017.  

Decisão  

1. Trata-se do acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços nº 09/2017 (ARP), firmada 
com a empresa SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO , no qual tem por objeto a prestação 
do serviço de organização de documentos, digitalização, certificação digital, inserção de metadados e 
outros, nas quantidades e especificações constantes no Termo de Referência nº 15/2017, visando 
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Roraima, referente ao procedimento digital 
SEI nº 0007102-26.2017.8.23.8000 

2. Considerando a Resolução do CNJ nº 219, “dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos em 
comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus e dá 
outras providências”, bem como a Decisão (evento 0140626) - Termo de Designação de fiscal, no qual 
designa o servidor Rafael Inácio Cavalcante , matricula nº 3011737, para exercer a função de fiscal 
substituto, da ARP mencionada, considerando que o referido Servidor, foi removido para unidade de 
Apoio ao Primeiro Grau, conforme Portaria nº 1331, DISPENSO o referido servidor, da função de fiscal 
substituto. 

3. Desta forma DESIGNO o servidor JEAN DANIEL DE ALMEIDA SANTOS , matrícula 3011275, para 
substituir o fiscal substituto e mantenho  o fiscal titular Rosalvo Ribeiro Silveira, matricula 3010059, 
conforme evento 0175854. 

4. O fiscal Titular e o substituto, devem cumprir os termos do art. 67 da lei 8.666/93, que determina o 
acompanhamento e fiscalização por um representante da administração pública. 

5. Publique-se.  

6. Remeta-se o feito À SUBCON  para registros pertinentes e aos fiscais (CGAD) para acompanhamento e 
fiscalização. 

Boa Vista/RR, 04 de julho de 2017. 
Bruno Furman  

Secretário de Gestão Administrativa 
 

Sei nº 0008957- 40.2017.8.23.8000 
Assunto: Contratação da empresa Associação Brasilei ra De Orçamento Público - ABOP  

Decisão  

1. Trata-se de processo eletrônico gerado para contratação da empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP, a fim de viabilizar a participação da servidora MARIA JOSIANE LIMA 
PRADO no 61º Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas: 
Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com 
Responsabilidade Fiscal, a ser realizado na cidade de Brasília, no período de 28/08 a 01/09/2017.  

2. O feito encontra-se  devidamente instruído com atestado de capacidade técnica, certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista e certidão que a empresa não pratica nepotismo, consta ainda parecer 
jurídico atestando a regularidade jurídica do pleito, bem como informação de que há disponibilidade 
orçamentária para abarcar o investimento. 

3. Assim,  tendo em vista o disposto no art. 5.º, I, da Portaria GP n.º 1055/2017, RECONHEÇO SER 
INEXIGÍVEL procedimento licitatório para contratação da Empresa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ORÇAMENTO PÚBLICO - ABOP, para participação da servidora MARIA JOSIANE LIMA PRADO no 61º 
Curso de Administração Orçamentária e Financeira - Gestão de Finanças Públicas: Fundamentos e 
Prática de Planejamento, Orçamento e a Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, no 
valor de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais). 

4. Por fim, encaminho o feito à Secretaria-Geral sugerindo o envio do presente procedimento à Presidência 
para autorização de deslocamento da servidora e a ratificação desta decisão, nos termos do art. 4º, V da 
Portaria GP nº 1055/2017 c/c o artigo 26 caput da lei nº 8.666/93. 

Boa Vista/RR, 04 de julho de 2017. 
Bruno Furman  

Secretário de Gestão Administrativa 
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
007266-AM-N: 025

008313-AM-N: 018

021089-CE-N: 024

000005-RR-B: 024

000035-RR-B: 019

000074-RR-B: 021

000077-RR-A: 042

000094-RR-B: 022

000118-RR-N: 047

000120-RR-B: 020

000145-RR-N: 023

000153-RR-B: 010, 018

000155-RR-N: 026

000160-RR-B: 017

000178-RR-N: 025

000188-RR-E: 025

000191-RR-B: 021

000200-RR-B: 002, 003, 004, 005, 007, 008, 012, 013, 014, 015,

016

000209-RR-N: 051, 061, 063

000233-RR-B: 025

000237-RR-N: 019

000243-RR-B: 025

000248-RR-B: 024

000262-RR-N: 018

000264-RR-N: 025

000269-RR-N: 021

000282-RR-N: 026

000288-RR-E: 025

000290-RR-E: 025

000292-RR-A: 021

000299-RR-N: 020

000365-RR-N: 021

000385-RR-N: 054

000391-RR-N: 020

000397-RR-A: 025

000408-RR-E: 021

000409-RR-N: 025

000413-RR-N: 022

000441-RR-N: 033

000467-RR-N: 026

000483-RR-N: 025

000576-RR-N: 025

000598-RR-N: 021

000624-RR-N: 025

000637-RR-N: 030

000686-RR-N: 040

000755-RR-N: 025

000782-RR-N: 024

000794-RR-N: 059

000804-RR-N: 047, 055

000824-RR-N: 025

000839-RR-N: 021

000846-RR-N: 038

001014-RR-N: 050

001048-RR-N: 064

001094-RR-N: 020

001156-RR-N: 026

001207-RR-N: 060

001246-RR-N: 064

001344-RR-N: 011

001354-RR-N: 021

001389-RR-N: 001

001425-RR-N: 019

001574-RR-N: 064

001595-RR-N: 033

001683-RR-N: 064

056248-SP-N: 026

Cartório Distribuidor

Vara Itinerante
Juiz(a): Elvo Pigari Junior

Alimentos - Lei 5478/68
001 - 0005708-92.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.005708-6
Autor: C.M.A.J.
Réu: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 03/07/2017.
Valor da Causa: R$ 350,00.
Advogado(a): Lenusia Maria Duarte Sinesio

Averiguação Paternidade
002 - 0004474-75.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.004474-6
Requerido: R.A.S. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 05/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

Ret/sup/rest. Reg. Civil
003 - 0002663-80.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002663-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 05/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

004 - 0002743-44.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002743-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 05/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

005 - 0002922-75.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002922-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 05/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

006 - 0003337-58.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.003337-6
Autor: Gedeane da Silva Sampaio
Distribuição por Sorteio em: 06/06/2107.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0003342-80.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.003342-6
Autor: Criança/adolescente
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Distribuição por Sorteio em: 06/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

008 - 0003479-62.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.003479-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 09/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

009 - 0004493-81.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.004493-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 07/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Nenhum advogado cadastrado.

Juiz(a): Erick Cavalcanti Linhares Lima

Alimentos - Lei 5478/68
010 - 0005713-17.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.005713-6
Autor: Criança/adolescente
Réu: E.G.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/07/2017.
Valor da Causa: R$ 2.065,20.
Advogado(a): Ernesto Halt

Execução de Alimentos
011 - 0005951-36.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.005951-2
Executado: Criança/adolescente
Executado: P.B.S.
Distribuição por Sorteio em: 03/07/2017.
Valor da Causa: R$ 34.362,27.
Advogado(a): Luiama de Matos Azevedo

Ret/sup/rest. Reg. Civil
012 - 0002917-53.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002917-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 05/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

013 - 0002955-65.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002955-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 06/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

014 - 0003417-22.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.003417-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 08/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

015 - 0003771-47.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.003771-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 06/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

016 - 0004501-58.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.004501-6
Autor: Criança/adolescente
Distribuição por Sorteio em: 07/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00.
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

Publicação de Matérias

1ª Vara de Família
Expediente de 04/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet

PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Liduina Ricarte Beserra Amâncio

Cumprimento de Sentença
017 - 0103347-33.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.103347-9
Executado: Criança/adolescente
Executado: A.R.S.
 DESPACHO 01   Encaminhem-se os autos à contadoria do Fórum para
a atualização da dívida. 02  Após, diga a parte credora, em 05 dias,
acerca dos cálculos.  03  Em seguida, sigam com vistas ao Ministério
Público. 04  Conclusos, então.Boa Vista  RR, 04 de julho de 2017
LILIANE CARDOSO Juíza Substituta auxiliando na 1.ª Vara de Família
Advogado(a): Christianne Conzales Leite

018 - 0215159-41.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.215159-5
Executado: I.D.M.
Executado: E.J.M.S.
 Decisão Vistos. Trata-se de impugnação à penhora interposto pelo
executado na qual alega, em suma, a impenhorabilidade do imóvel pois
entende ser bem de família. Instada a manifestar-se, a parte exequente
pugnou pela improcedência da impugnação. Decido. Os argumentos do
executado lançados às fls. 420/422 não encontram respaldo jurídico.
Com efeito, o contrato de locação findou há quase um ano (15 de agosto
de 2016). Aliás, consta no referido instrumento que o imóvel era
destinado para fins comerciais (Cláusula Terceira do contrato de fls.
423), de modo que não se caracteriza a hipótese prevista no art. 5º da lei
nº 8.009/90 e, também, afronta ao disposto no art. 1.717 do Cód. Civil.
Como se não bastasse, o executado sequer juntou aos autos o registro
do imóvel, para fins de comprovar a constituição do imóvel como bem de
família ( consoante disposto no art. 1.714 do Código Civil). Do exposto,
indefiro a impugnação à penhora de fls. 420 e seguintes. Pelo
prosseguimento, intime-se a parte autora para requerer o que entender
de direito. Int. Cumpra-se. Boa Vista  RR, 04 de julho de 2017 LILIANE
CARDOSO Juíza Substituta auxiliando na 1.ª Vara de Família
Advogados: Layla Jorge Moreira da Silva, Ernesto Halt, Helaine Maise
de Moraes França

Alimentos - Lei 5478/68
019 - 0072476-88.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.072476-8
Autor: Criança/adolescente
Réu: A.S.A.
 DESPACHO 01   Processo extinto (fl. 34) e, portanto, esgotada a
atividade jurisdicional neste feito, de modo que o pedido de fls. 59 e
seguinte deverá vir em ação autônoma e eletronicamente  (lei
11.419/06). 02  Dessa forma, desentranhem-se fl. 59 e seguintes
entregando-as ao douto causídico mantendo-se, entretanto, cópias no
processo. 03  Int. 04  Após, arquivem-se.Boa Vista  RR, 04 de julho de
2017 LILIANE CARDOSO Juíza Substituta auxiliando na 1.ª Vara de
Família
Advogados: Elena Natch Fortes, Anair Paes Paulino, Eliomara Chaves
Pereira

020 - 0104110-34.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.104110-0
Autor: Criança/adolescente e outros.
Réu: R.R.C.
 DESPACHO 01   Defiro fls. 107. Oficie-se conforme requerido,
atentando-se para o percentual estipulado na sentença de fls. 64. 02 
Após, arquivem-se. Boa Vista  RR, 04 de julho de 2017 LILIANE
CARDOSO Juíza Substituta auxiliando na 1.ª Vara de Família
Advogados: Orlando Guedes Rodrigues, Marco Antônio da Silva
Pinheiro, Gleydson Alves Pontes, Pâmela da Silva Costa

Cumprimento de Sentença
021 - 0137300-51.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.137300-6
Executado: T.M.A.R.
Executado: E.L.R.
 DESPACHO  01   Defiro fls. 729/731. Proceda-se como requerido. 02 
Após, intime-se a parte credora para que requeira o que entender de
direito, em 05 dias. 03  Int. 04 - Cumpra-se. Boa Vista  RR, 04 de julho
de 2017 LILIANE CARDOSO Juíza Substituta auxiliando na 1.ª Vara de
Família
Advogados: José Carlos Barbosa Cavalcante, Josy Keila Bernardes de
Carvalho, Rodolpho César Maia de Moraes, Marcos Antônio Zanetini de
Castro Rodrigues, Nelson Ramayana Rodrigues Lopes, Milena Sabatini
Lazzuri, Pedro Xavier Coelho Sobrinho, Guilherme Augusto Machado
Evelim Coelho, Luísa Coelho Lima
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022 - 0183123-77.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.183123-1
Executado: Havay Portela de Oliveira
Executado: Helenrita Portela de Lima
 DESPACHO 01   Considerando que não houve impugnação pela parte
executada dos valores bloqueados às fls. 302, efetue-se a transferência
de tais valores para conta judicial, vinculada a estes autos, pelo sistema
BACENJUD. 02  Com a informação da instituição bancária, expeça-se
Alvará Judicial para levantamento e saque dos valores em nome da
parte credora, acrescidos de eventuais juros e/ou correções. 03  - Após,
intime-se a parte credora para que apresente planilha atualizada da
dívida, descontado-se o valor levantado, bem como para que requeira o
que entender de direito, em 15 dias. 04  Int.  05  Cumpra-se. Boa Vista 
RR, 04 de julho de 2017 LILIANE CARDOSO Juíza Substituta auxiliando
na 1.ª Vara de Família
Advogados: Luiz Fernando Menegais, Silas Cabral de Araújo Franco

Divórcio Litigioso
023 - 0002675-56.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.002675-4
Autor: D.S.G.
Réu: A.G.S.
 DESPACHO 01  Defiro fls. 36 e seguintes. Proceda-se como requerido.
02  Prazo de 05 dias úteis.  03 - Após, caso não hajam requerimentos,
retornem ao arquivo.Boa Vista  RR, 04 de julho de 2017 LILIANE
CARDOSO Juíza Substituta auxiliando na 1.ª Vara de Família
Advogado(a): Josenildo Ferreira Barbosa

Procedimento Comum
024 - 0188332-27.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.188332-3
Autor: B.C.A.
Réu: C.S.L.
 Apresente o requerente prova da decisão que apreciou a liquidação da
sentença apontada no r. despacho de fl. 591, preferencialmente juntando
cópia da decisão sob comento. Boa Vista, 28/06/2017. PAULO CÉZAR
DIAS MENEZES Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família.
Advogados: Rutson Castro Aguiar Rebouças, Alci da Rocha, Francisco
José Pinto de Mecêdo, Jules Rimet Grangeiro das Neves

Separação Litigiosa
025 - 0138968-57.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.138968-9
Autor: M.R.M.L.
Réu: M.P.L.
 DESPACHO 01   Manifeste-se a parte adversa (requerido) em 15 dias,
acerca de fls. 531 e seguintes. 02  Int. Boa Vista  RR, 04 de julho de
2017 LILIANE CARDOSO Juíza Substituta auxiliando na 1.ª Vara de
Família
Advogados: Leandro Leitão Lima, Bernardino Dias de S. C. Neto,
Fernanda Larissa Soares Braga, Leandro Leitão Lima, José Nestor
Marcelino, Alexandre Cesar Dantas Socorro, Melissa de Souza Cruz
Brasil Oliveira, Jorge K. Rocha, Renata Oliveira de Carvalho, Tarciano
Ferreira de Souza, Josinaldo Barboza Bezerra, Ana Paula de Souza
Cruz da Silva, Kleber Paulino de Souza, Clarissa Vencato da Silva, Lilian
Claudia Patriota Prado

3ª Vara Cível
Expediente de 03/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Bruno Fernando Alves Costa

Rodrigo Bezerra Delgado
PROMOTOR(A):

Jeanne Christhine Fonseca Sampaio
Zedequias de Oliveira Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Débora de Lima Batista

Flávio Dias de Souza Cruz Júnior
Héber Augusto Nakauth dos Santos

Procedimento Comum
026 - 0186656-44.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.186656-7
Autor: Ailton Rodrigues Wanderley e outros.
Réu: Galleria Della Pietra Comércio de Marmores Ltda
PUBLICAÇÃO: Ato Ordinatório: Intimar a parte requerida, na pessoa do
seu advogado, para se manifestar sobre o decurso do prazo certificado
às fls. 573 no prazo de 15 (quinze) dias.

Advogados: Antônio Oneildo Ferreira, Valter Mariano de Moura, Ronald
Rossi Ferreira, Alex Mota Barbosa, Sergio Galvão de Souza Campos

Vara Execução Penal
Expediente de 04/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

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

ESCRIVÃO(Ã):
Debora Batista Carvalho

Simone Maria Miranda de Lima Silva

Transf. Estabelec. Penal
027 - 0017819-45.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017819-9
Réu: Erick Nunes Delgado
 SENTENÇA
Trata-se de pedido interposto de transferência do reeducando supra, da
PAMC para Penitenciária Estadual de Parnamirin/RN, oriundo da
Defensoria Pública, fls. 02/05.
Considerando que houve resposta negativa de vagas da Comarca de
Natal/RN, fls. 26, e que a Defensoria Pública requereu o arquivamento
do feito, fls. 41.
Desta forma, não restando providências adicionais a serem adotadas por
este juízo, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 485, VI do CPC.

Após os procedimentos de praxe, arquive-se este feito, observadas as
cautelas legais.

Boa Vista-RR, 28 de junho de 2017

Pedro Machado Gueiros
Juiz substituto
Nenhum advogado cadastrado.

Carta Precatória
028 - 0000928-80.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.000928-9
Réu: Antonio Marcos Alves da Silva
 DESPACHO

1. Em razão do caráter itinerante remeta-se os autos a Comarca de São
Luiz, para que o apenado cumpra seu Livramento Condicional na supra
Comarca.
2. Comunique-se ao juízo deprecante.
3. Comunique-se a VEPEMA onde o processo tramita.

Boa Vista-RR, 28 de junho de 2017

Pedro Machado Gueiros
Juiz substituto
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Vara Criminal
Expediente de 04/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jésus Rodrigues do Nascimento

PROMOTOR(A):
Adriano Ávila Pereira
Carla Cristiane Pipa

ESCRIVÃO(Ã):
Lorena Gracie Duarte Vasconcelos

Marcos Antonio Demezio dos Santos

Ação Penal
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029 - 0167314-81.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.167314-8
Réu: Raimundo Bezerra Neto
 Processo nº 0010.07.167314-8
Réu: RAIMUNDO BEZERRA NETO

S E N T E N Ç A
Trata-se de ação penal autuada em desfavor de RAIMUNDO BEZERRA
NETO, para apuração do crime tipificado nos art. 303, parágrafo único
c/c art. 302, paragrafo único, IV, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
Em síntese, a Defesa requer o reconhecimento da prescrição retroativa
(fl. 232), o que foi corroborado com a manifestação do Ministério Público
(fl. 236), que concordou com o pleito da DPE.
Vieram os autos concluso.
É o breve relatório. DECIDO.
Sem maiores delongas, assiste razão a Defesa, pois desnecessário se
faz a tramitação deste feito, em razão da ocorrência da prescrição
retroativa.
Verifica-se que a pena aplicada na sentença foi de 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de detenção, conforme fls. 228/229.
Considerando que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 02 (dois)
anos, nos termos da antiga redação do art. 109, inciso VI, do CPB,
norma regra vigente à época do fato criminoso (05/06/2007), tenho que o
crime em comento prescreveu em 04/06/2009, o que nos leva a
conclusão de que pretensão punitiva estatal se esvaiu antes mesmo do
recebimento da denúncia, ocorrida em 19/03/2012, conforme fl. 02.
Desse modo, declaro extinta a punibilidade de RAIMUNDO BEZERRA
NETO nos moldes dos art. 107, IV do CPB.
Após as formalidades legais, arquivem-se estes autos com as baixas
necessárias.
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 04/07/2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

030 - 0005032-52.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.005032-8
Réu: Fernando de Araujo Matos Junior
 Autos nº 0010.14.005032-8

DESPACHO

1. Considerando o desprovimento do recurso de apelação, bem como a
ocorrência do trânsito em julgado, cumpra-se com o determinado na
parte final da sentença (fl. 181).
2. Expedientes necessários.

Boa Vista/RR, 03 de julho de 2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Advogado(a): Ben-hur Souza da Silva

Inquérito Policial
031 - 0013485-07.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.013485-2
Réu: L.F.S.
 Processo nº 0010.12.013485-2
Réu: LIDIANE FERREIRA DE SOUSA

S E N T E N Ç A
Trata-se de procedimento autuado em desfavor de LIDIANE FERREIRA
SOUSA para apuração do delito tipificado no art. 147, caput, do CPB.
Em síntese, o órgão do Ministério Público pugna que seja declarada
extinta a punibilidade da acusada pela ocorrência da prescrição (fl. 68).
Vieram os autos concluso.
É o breve relatório. DECIDO.
Sem maiores delongas, assiste razão ao representante do Ministério
Público, pois desnecessário se faz a tramitação deste feito, em razão da
ocorrência da prescrição.
Verifica-se que a pena máxima do crime de ameaça (art. 147, caput, do
CPB) é de 06 (seis) meses, tendo o referido delito prazo prescricional de
03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do CPB.
Conforme se verifica nos autos, o fato delituoso ocorreu em 10/08/2012
(fl. 06), sendo que até a presente data não ocorreu nenhuma causa
suspensiva ou ininterrupta da prescrição. Desta feita, o crime prescreveu
em 09/08/2015, o que nos leva a conclusão de que pretensão punitiva

estatal se esvaiu diante da ocorrência do fenômeno da prescrição.
Desse modo, declaro extinta a punibilidade de LIDIANE FERREIRA DE
SOUSA nos moldes dos art. 107, IV do CPB.
Após as formalidades legais, arquivem-se estes autos com as baixas
necessárias.
Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 04/07/2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

032 - 0016659-19.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.016659-2
Indiciado: A.
 Autos nº 0010.15.016659-2

DECISÃO

1. Conforme se verifica nos autos, o investigado DERIK GONÇALVES
DE LIMA vem reiteradamente se esquivando de sua obrigação legal, na
medida em que não atende ao chamado da Polícia Judiciária para fins
de realização de seu interrogatório. Desta feita, defiro o pedido de fls.
116/199.
2. Expeça-se mandado de condução coercitiva em desfavor de DERIK
GONÇALVES DE LIMA, nos termos do art. 260 do CPP, a fim de que o
investigado seja conduzido à autoridade policial para fins de
interrogatório, devendo a referida ordem ser cumprida pela própria
Polícia Civil.
3. Após, vista ao MP em tramitação direta.
4. Cumpra-se

Boa Vista/RR, 03 de julho de 2017.

Esdras Silva Pinto
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Vara Criminal
Expediente de 03/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

Rodrigo Cardoso Furlan
PROMOTOR(A):

Cláudia Corrêa Parente
Ilaine Aparecida Pagliarini

ESCRIVÃO(Ã):
Marcos Antonio Demezio dos Santos

Ação Penal
033 - 0008575-92.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.008575-8
Réu: Esron Oliveira da Silva e outros.
 Ação Penal: 0008575-92.2016.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): ESRON OLIVEIRA DA SILVA E YURI MIGUEL RODRIGUES
PEREIRA

Dê-se vista às partes na fase do artigo 402, do Código de Processo
Penal, no prazo comum de 5 dias, para requerimento de eventuais
diligências.
Findo o prazo assinalado e não havendo requerimento de diligências,
junte-se FAC e, em seguida, dê-se vista às partes, nos termos do artigo
404, § único, o Código de Processo Penal, para, no prazo sucessivo de
5 (cinco) dias, apresentar alegações finais, por memorial.
Após, concluso para sentença.
Expedientes necessários.
Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 27 de junho de 2017.

LILIANE CARDOSO
Juíza Substituta
Auxiliando na 2ª Vara Criminal
Advogados: Lizandro Icassatti Mendes, Thiago Cadoso Vieira da Costa

034 - 0013601-71.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013601-5
Réu: Alef França Lula
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 Ação Penal: 0013601-71.2016.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): ALEF FRANÇA LULA

DESPACHO

 1.	Digitalizem-se os autos e cadastre-se no sistema PROJUDI.
 2.	Oficie-se ao juízo da 1ª Vara Criminal Residual, solicitando informar o
endereço atualizado do réu (fazer referência ao processo nº
0010.16.017552-6).
 3.	Informado o endereço atualizado, cite-se o acusado, nos termos do
art. 396 e seguintes, do Código de Processo Penal e decisão que
recebeu a denúncia fl. 24;
 4.	Junte-se certidão carcerária atualizada, constante da contracapa dos
autos.
 5.	Afixe-se tarja indicativa de que o réu fora colocado em liberdade.
 6.	Concomitantemente, dê-se ciência ao Ministério Público quanto ao
teor de certidão carcerária, que noticia a soltura do réu em 10/02/2017.
 7.	Expedientes necessários.
 8.	Cumpra-se.

Boa Vista (RR), 27 de junho de 2017.

LILIANE CARDOSO
Juíza Substituta
Auxiliando na 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

035 - 0017352-66.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017352-1
Réu: Jorge Luiz de Souza
 Ação Penal: 0017352-66.2016.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): JORGE LUIZ DE SOUZA.

DECISÃO

Trata de ação penal instaurada contra JORGE LUIZ DE SOUZA, em
razão dos fatos ocorridos no dia 31 de agosto de 2016, dando-lhe como
incurso no art. 157, inciso I e art. 307, na forma do art. 69, todos do
Código Penal e art. 28, da Lei 11.343/2006 (Denúncia no fls. 02-A/02-B).
A denúncia foi recebida em 25/10/2016 (fls. 38/40).
O acusado foi devidamente citado em 08/11/2016 (fls. 45/43) e
apresentou resposta à acusação por meio de Defensor Público em
30/12/2016 (fl. 46).
Decisão confirmando o recebimento da denúncia e designando
audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2017, fl. 48.
Audiência redesignada para o dia 08/03/2017, conforme despacho de fl.
54.
A audiência de instrução não se realizou, sendo redesignada para o dia
10/04/2017, fl. 85.
A audiência do dia 10/04/2017 se realizou sendo ouvida a testemunha
PM SAMUEL SILA LIRA (fl. 98). Na ocasião as partes desistiram da
oitiva da testemunha WESLEY GABRIEL THOMAS DA SILVA. Ausente
a vítima ANDRÉ LUIZ ROTH DA LUZ MORAES e a testemunha PM
FRANCISCO FRANÇA DE SOUZA, sendo designada audiência em
continuação para o dia 03/05/2017 (fls. 99/100).
Na audiência do dia 03/05/2017 fora oitivada a testemunha PM
FRANCISCO FRANÇA DE SOUZA (fl. 106). Ausente o réu e a vítima,
fora designada audiência em continuação para o dia 22/05/2017 (fl. 107).
A audiência de instrução e julgamento marcada para ocorrer no dia
22/05/2017 não se realizou face a ausência do réu e da vítima (fl. 119),
sendo redesignada para o dia 12/06/2017, a qual, igualmente, não se
realizou pelo mesmo motivo (fl. 113).
Consta pedido de liberdade formulado pela Defesa em audiência de
instrução e julgamento ocorrida em 12/06/2017 (fl. 113), argumentando,
em suma, que não estão presentes os requisitos e pressupostos
ensejadores da prisão cautelar (artigos 312 e 313, ambos do Código
Penal Brasileiro), motivo pelo qual requer a revogação dda prisão
preventiva e/ou relaxamento da prisão.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento
do pedido (fls. 125/133).
É o relatório. Passo à decisão.
É cediço que no ordenamento jurídico constitucional pátrio, impõe-se
como regra a liberdade, a qual deriva dos preceitos inscritos no art. 5°,
LIV e LVII. Contudo, em situações excepcionais, a regra deve ceder,
desde que concretamente comprovadas, em relação à pessoa do
agente, a existência do periculum libertatis.
Acerca do instituto da liberdade provisória, preleciona Capez: "instituto
processual que garante ao acusado o direito de aguardar em liberdade o
transcorrer do processo até o trânsito em julgado, vinculado ou não a

certas obrigações, podendo ser revogado a qualquer tempo, diante do
descumprimento das condições impostas"
Em sede positiva, abstrai-se do artigo 310, parágrafo único, do Código
de Processo Penal, que não estando presentes os requisitos e
pressupostos necessários para a decretação da custódia preventiva
(artigos 312 e 313, ambos do referido diploma legal) a liberdade
provisória é medida que se impõe.
Portanto, a contrário sensu, quando o magistrado indeferir o livramento
provisório, mantém a inteireza da preservação da custódia preventiva
posto que presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão
provisória.
Nesse contexto, observa-se que o delito supostamente cometido pelo
acusado revela-se bastante grave, vez que perpetrado com ameaça à
vítima, fato que demonstra o grau de periculosidade do acusado, assim
como o desrespeito do mesmo não só para com o próximo, mas,
sobretudo, à vida em sociedade.
Ademais, o requerente não traz aos autos comprovante de que possui
profissão lícita e definida, bem como residência fixa. Por fim, registre-se
que o acusado responde a outros crimes de igual gravidade, conforme
se depreende das FAC e Certidão Carcerária juntadas às fls. 134/142,
cumprindo pena, inclusive, por crime contra o patrimônio.
Assim sendo, não há dúvidas de que a liberdade do acusado tem sim o
condão de gerar riscos ao patrimônio das pessoas, o que decerto
evidencia concreto abalo à ordem pública, fato que, inviabiliza
deferimento do presente pleito.
Em outra linha de argumentação, deve-se salientar que não há
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da
culpa imputável a este Estado Juiz.
Na realidade o feito segue sua regular trilha, somente não avançando
um pouco mais não só em virtude das circunstâncias do próprio feito,
verbi gratia, maior tempo para formação da triangularização processual.
Ademais, com razão ao Ministério Público, quando assevera que a
Defesa contribuiu para o retardo na tramitação do feito.
De se notar que o réu fora citado em 08/11/2016 (fls. 45/43), entretanto,
somente apresentou resposta à acusação em 30/12/2016  (fl. 46), ou
seja, quase 02 (dois) meses, incidindo, na espécie, o teor da Súmula 64,
do STJ.¹
Ressalte-se, por fim, que inexiste a possibilidade de manuseio de
quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, não existindo outro viés que não a manutenção do
acusado no cárcere.
Assim sendo, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou
relaxamento da prisão, com base nos artigos 312 e 282, §6º, ambos do
CPP, de modo a manter a prisão do requerente JORGE LUIZ DE
SOUZA, o qual deve permanecer sob custódia durante o trâmite do
processo criminal ou até ulterior deliberação.
Designo o dia 31 de Julho de 2017, às 09:00 horas, para realização de
audiência de instrução e julgamento.
Requisite-se o réu JORGE LUIZ DE SOUZA.
Intime-se a vítima ANDRÉ LUIZ ROTH DA LUZ MORAES, a qual deverá
ser conduzida coercitivamente, nos termos do art. 218, do Código de
Processo Penal (fls. 109/110).
Ciência ao MPE e à Defesa.
Identifiquem-se os autos.
Expedientes necessários.
Tramite-se com urgência (RÉU PRESO).
Cumpra-se.

Boa Vista (RR), 27 de junho de 2017.

LILIANE CARDOSO
Juíza Substituta
Auxiliando na 2ª Vara Criminal

_____________________________________________________
¹Súmula 64, do STJ - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de
prazo na instrução, provocado pela defesa.
Nenhum advogado cadastrado.

036 - 0192850-60.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.192850-8
Réu: Terezinha Duarte de Lima
 Ação Penal: 0192850-60.2008.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): TEREZINHA DUARTE LIMA

DESPACHO

 1.	Cumpra-se o despacho de fl. 223-v.
 2.	Cumpridos todos expedientes pós sentença, arquivem-se estes fólios,
atentando-se para o que dispõe o Provimento nº 002/2017, da
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CGJ/TJRR.
 3.	Baixas necessárias no SISCOM.
 4.	Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 03 de julho de 2017.

RENATO ALBUQUERQUE
Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

037 - 0205556-41.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.205556-4
Indiciado: A. e outros.
Despacho: Intime-se da audiência de Instrução e Julgamento a ser
realizada no dia 11/07/2017 às 12:00 horas, no Fórum Criminal MIn.
Evandro Lins e Silva, Avenida Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo,
602, Bairro Caranã, Boa Vista-RR.Juiz de Direito Marcelo Lima de
Oliveira.
Nenhum advogado cadastrado.

038 - 0005025-60.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.005025-2
Réu: Democildo Ferreira de Lima
 Ação Penal: 0005025-60.2014.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): DEMOCILDO FERREIRA DE LIMA

DESPACHO

01. Vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a certidão de fls.
69;
02. Cumpra-se.

Boa Vista (RR), 26 de junho de 2017.

LILIANE CARDOSO
Juíza Substituta
Auxiliando na 2ª Vara Criminal
Advogado(a): Antonio Leandro da Fonseca Farias

039 - 0012733-64.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.012733-2
Réu: Zaira Shirley Saldanha Matos
 Processo nº 0010.14.012.733-2
Autor: Ministério Público do Estado de Roraima
Ré: ZAIRA SHIRLEY SALDANHA MATOS

SENTENÇA

Vistos,

ZAIRA SHIRLEY SALDANHA MATOS, qualificada nos autos, foi
denunciada pelo Ministério Público do Estado de Roraima, pela prática
do delito descrito no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, pela
prática da conduta delituosa a seguir descrita:

"Consta nos autos que no dia 10.08.2014, durante a madrugada, em
uma residência localizada na BR-401, Km 13, Município do Cantá, a
denunciada, na companhia de uma mulher conhecida como Geiciane (ou
Dani, ou Any), livres e conscientemente, movidas de animus furandi,
subtraíram para si, mediante fraude, a quantia de R$ 1.350,00 (um mil
trezentos e cinquenta reais), dois chips de celular e um cartão de débito
do banco Itáu, todos de propriedade de Luis de Souza Lima.
Na noite dos fatos, a vítima foi até um Bar (Recanto Sertanejo), local
onde conheceu a denunciada e sua comparsa, sendo elas apresentadas
pelo taxista Ecilon. A vítima combinou um programa com as duas
mulheres e eles foram até o sítio onde Luis reside.
No local, a vítima começou a beber com as duas mulheres (). Após
algum tempo, ZAIRA afirmou que necessitava ir embora, logo ligou para
uma outra pessoa, para que pudesse ir buscá-la. Quando tal pessoa
chegou, ela saiu, sendo acompanhada por Geiciane. Desconfiado, Luis
resolveu verificar os seus pertences, momento em que percebeu a falta
dos objetos e valores descritos. () Luis relatou os fatos aos policiais, eles
iniciaram as diligências (). Foram até o local onde a vítima havia
conhecido ZAIRA, encontrando lá o taxista, Luis foi levado por ele até a
residência de ZAIRA, local onde ela foi encotrada ingerindo bebida
alcóolica na companhia de Geiciane, e ao questionar a denunciada
acerca dos fatos, ela negou, mas foi até a delegacia. Na delegacia, a
denunciada continuou a negar a autoria do crime, afirmando que quem
havia cometido o crime seria Geiciane, também  conhecida como Dani.
Afirmou também que Dani jogou o cartão da vítima fora.

Assim agindo, incidiu a denunciada nas penas do art. 155, pár. 4º, inc IV,
do CP."

A Ré foi presa em flagrante em 10.08.2014.
Foi revogada a prisão preventiva em 10.09.2014 (fls. 48)
A denúncia foi recebida em 10.09.2014 (fls. 39).
A Acusada foi citada (fls. 42/43)
Foi apresentada Resposta à Acusação às fls. 53/54.
Na instrução processual foi ouvida a vítima, Luis de Souza Lima, a
testemunha Fredson da Silva Praia, e interrogada a ré ZAIRA (fls. 76,
105 e 107).
As partes desistiram das testemunhas faltantes Rinaldo de Lima Castro
e Ecilon Nunes de Almeida (fls 74, 75, 87 e 88)
Em seguida, vieram os Memoriais Finais escritos, pela Acusação, onde
pleiteia a procedência da peça exordial e, por conseguinte, a
condenação do Acusado (fls. 109/113).
Após, vieram-me os memoriais finais escritos, pela Defesa, a qual pugna
seja julgada improcedente a denúncia em face do Acusado e, por
conseguinte, absolvido da acusação que lhe pesa, nos termos dos
incisos V e VII, do Art. 386, do CPP, por absoluta falta de provas.
É o relatório.

DECIDO.

A sentença é absolutória.

Diante dos elementos constantes dos autos, verifico que não existe
prova segura de autoria por parte da Ré ZAIRA, de modo que é de rigor
a sua absolvição.

A prova da materialidade do crime de furto mediante restou comprovada
nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (fls 7) e pelas declarações
da vítima, colhidas em fase de Inquérito Policial, e também em Juízo.

De outra parte, a prova da autoria do crime não restou comprovada na
pessoa da Ré.

A ré negou a autoria do crime, sendo que, em juízo, afirmou que Ane
confessou a prática do crime a sua filha.

Com efeito, a vítima, em juízo, reconheceu a acusada como autora da
subtração de seus pertences. Ocorre que a vítima não presenciou a
prática do crime.

Denota-se que a vítima afirmou que deixou ZAIRA E ANE sozinhas no
seu quarto, e somente após elas terem ido embora, percebeu a
subtração ou ausência dos seus pertences, mas ele não presenciou os
fatos, tampouco os objetos e dinheiros subtraídos foram encontrados na
posse da Ré.

Afirmou, a vítima LUIS: "(...) elas ficaram no meu quarto, enquanto eu fui
tratar das galinhas; elas levaram a quantia em dinheiro de R$ 1.350,00 e
levaram outras coisas também; que não vi quando nenhuma das duas
pegou o dinheiro, porque elas estavam dentro do quarto e eu estava
tratando a galinha; que somente ZAIRA foi a delegacia, e ela disse
perante o delegado que tinha sido a outra; que não foi encontrado o
dinheiro com ZAIRA (...)".

Assim, a vítima somente reconheceu Zaira como uma das duas pessoas
que esteve na sua casa na noite dos fatos. Mas ele não a viu praticando
ou participando da infração penal, tampouco ela foi flagrada na posse
dos objetos e dinheiro subtraídos.

Da mesma forma, ZAIRA, em juízo afirmou que as duas ficaram no
quarto. Considerando que havia duas pessoas, concomitantemente,
sozinhas no quarto da vítima, e não sendo possível comprovar a autoria,
co-autoria ou participação de ZAIRA na prática do crime, incide o
Princípio do "in dubio pro reo".

A pretensão do Ministério Público, que pugna pela condenação da Ré,
não procede, eis que restou isolada nos autos, sem amparo nas provas
coligidas aos autos.

A tese da Defesa procede, eis que, de fato, não há prova que
comprometa a acusada.

Assim, de rigor que se acolha a tese da Defesa, a fim de ZARA ser
absolvida por falta de provas. Pois, se o espírito do magistrado é
animado pela incerteza, forçoso convir que outro caminho ele não terá
senão o da absolvição, pois é máxima de Processo Penal que a dúvida,
sentimento alternativo que inclui o sim e o não, sempre deve prevalecer
em benefício do réu.
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DISPOSITIVO
Posto isso, e por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE
a Denúncia para ABSOLVER a Ré ZAIRA SHIRLEY SALDANHA
MATOS, qualificada nos autos, da imputação que lhe foi feita nos
presentes autos (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), e assim o faço com
base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Isento de custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Boa Vista, 27 de junho de 2017.

LILIANE CARDOSO
JUÍZA SUBSTITUTA
Nenhum advogado cadastrado.

040 - 0011816-11.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.011816-3
Réu: Juliano Matheus Vieira de Souza e outros.
 Ação Penal: 0011816-11.2016.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s):  JULIANO MATHEUS VIEIRA DE SOUZA e DEAN
VASCONCELOS VITAL

DESPACHO

 1.	Postergo a análise do pedido de revogação da prisão preventiva
apresentado pela Defesa do acusado JULIANO MATHEUS VIEIRA DE
SOUZA às fls. 359/360, o qual será decidido em audiência designada
nesta azo.
 2.	Designo o dia 31 de Julho de 2017, às 11:30 horas, para realização
de audiência de instrução e julgamento.
 3.	Requisitem-se os réus JULIANO MATHEUS VIEIRA DE SOUZA e
DEAN VASCONCELOS VITAL.
 4.	Intimem-se as testemunhas arroladas pela Defesa: JOSÉ JORGE
MUNIZ DA SILVA, MAYKELLY DE SOUSA SILVA, ISABELE KAROLINE
SILVA MADUREIRA, PEDRO JORGE VIEIRA DE SOUZA (fl. 315) e
MARLENE VIEIRA DE SOUZA (fl. 185).
 5.	Ciência ao MPE e à Defesa.
 6.	Expedientes necessários.
 7.	Tramite-se com urgência (RÉU PRESO).
 8.	Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 27 de junho de 2017.

LILIANE CARDOSO
Juíza Substituta
Auxiliando na 2ª Vara Criminal
Advogado(a): João Alberto Sousa Freitas

041 - 0013952-78.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.013952-4
Réu: Ronan Campos Nogueira e outros.
 Ação Penal: 0013952-78.2015.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): RONAN CAMPOS NOGUEIRA e CESAR AUGUSTO SOUZA
DE CASTRO

DESPACHO

 1.	 Defiro a cota ministerial retro (fl. 314).
 2.	 Desentranhem-se as folhas juntadas (termo de audiência realizada
no dia 30/05/17) após o encerramento do volume I e junte-se após à fl.
309, renumerando-se.
 3.	 Designo o dia 31 de Julho de 2017, às 09:30 horas para realização
de audiência de instrução e julgamento.
 4.	Requisite-se o réu RONAN CAMPOS NOGUEIRA.
 5.	Despicienda a intimação do réu CÉSAR AUGUSTO SOUZA DE
CASTRO, face a revelia decretada à fl. 297.
 6.	Intime-se a vítima PABLO HENRIQUE GARCIA DE MENEZES, a qual
deverá ser comunicada do ato por meio do telefone 98117-9239 (fl. 314),
devendo o Diretor de Secretaria certificar a sua intimação.
 7.	Ciência ao MPE e à Defesa.
 8.	Expedientes necessários.
 9.	Tramite-se com urgência (RÉU PRESO).
 10.	Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 03 de julho de 2017.

RENATO ALBUQUERQUE
Juiz de Direito

Titular da 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

042 - 0001716-60.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001716-5
Réu: Wagner Moraes Ferreira e outros.
 Ação Penal: 0001716-60.2016.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): WAGNER MORAES FERREIRA e IGOR COSTA RAMOS.

DESPACHO

 1.	Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, no prazo de 8 (oito)
dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela
Defesa às fls. 191 e 205/220, nos termos do art. 600, do Código de
Processo Penal.
 2.	 Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima, com as nossas homenagens.
 3.	Expedientes necessários;
 4.	Tramite-se com urgência (RÉU PRESO);
 5.	Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 03 de julho de 2017.

RENATO ALBUQUERQUE
Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara Criminal
Advogado(a): Roberto Guedes Amorim

Termo Circunstanciado
043 - 0016429-74.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.016429-0
Indiciado: A.M.C.
 AUTOS: 0010.15.016429-0
TERMO CIRCUNSTANCIADO
AUTOR DO FATO: ADRIANO MAGAVE DO CARMO

SENTENÇA

Trata-se de termo circunstanciado visando a apuração do crime de
Desacato, art. 331 do Código Penal, ocorrido 18/05/2013, tendo como
autor do fato ADRIANO MAGAVE DO CARMO.

Conforme consta no Termo de Depoimento de JOSÉ ANTONIO DE
LIMA DOMINGUES, Policial Militar:
" no dia 18/05/2013, foi atender uma ocorrência devido o conduzido não
ter pago uma corrida de táxi no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais);
que ainda tenotu intermediar a situação onde o motorista de táxi aceitou
que o conduzido abastecesse o carro com R$ 25,00 de gasolina; que o
conduzido aceitou e no momento de passar o cartão começou a falar
"Policiais de merda", "Policiais otários"; que diante do desacato
resolveram trazê-lo para esta Delegacia." Fls 04v.

Termo Circunstanciado de Ocorrência, fls. 3.
Relatório de Ocorrência Policial, fls. 5.
Processo Distribuído ao 1º Juizado Especial Criminal.
Autor do Fato não foi localizado para comparecer à Audiência Preliminar,
fls. 9.
O Ministério Público ofertou proposta de Transação Penal, fls 18.
O Autor do fato não foi intimado da proposta de Transação Penal, uma
vez que não foi localizado no seu endereço, fls 31.
Decisão judicial que determina a remessa dos autos a uma Vara
Criminal, tendo em vista o réu não ter sido localizado para receber
intimação, fls 82v.
Processo distribuído a 2a Vara Criminal.
Certidões do Sr. Oficial de Justiça informando que não localizou o Autor
do Fato para cumprimento do mandado de int imação para
comparecimento à Audiência Preliminar, fls. 43, 49, 51 e 57.
Cota do Ministério Público com requerimento de reconhecimento de
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, fls 65.
Registro que até a presente data não ocorreram atos interruptivos ou
suspensivos do prazo prescricional do delito.
É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, o interesse de agir está cingido à utilidade do provimentoo
jurisdicional pleiteado.
Se a pretensão jurisdicional mostra-se, de antemão, inútil, exsurge daí o
desaparecimento do interesse de agir.
Em outras palavras, ausente o interesse de agir, inexiste pretensão

Boa Vista, 5 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6008 031/107



digna de ser julgada. O reconhecimento adiantado da prescrição presta-
se, além disso, para livrar os réus da penalização pela morosidade do
aparelhamento Estatal.
O fato criminoso, em tese, praticado pelo Sr. ADRIANO, está tipificado
no art. 331, do Código Penal, qual seja:
"Art. 331. Desacatar, funcionário público no exercício da função ou em
razão dela:
Pena. Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa".

No caso, eventual condenação ensejaria certamente pena máxima de 2
(dois) anos de detenção, prescrevendo, assim, em 4 (quatro) anos, nos
termos do art. 109, inc. V, do Código Penal.
E com base na pena máxima de 2 (dois) anos, verifica-se que já
decorreu lapso temporal superior a 4 anos, entre a data do fato
(18/05/2013) e a presente data.
Diante de tal circunstância, possível o reconhecimento imediato do
desaparecimento do interesse de agir do Estado e, por consequência, a
declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.
Nesse sentido, acolho o parecer do Ministério Público, datado de
05/06/2017, que pugnou pelo reconhecimento da ocorrência da
Prescrição, no caso dos autos (fls 65).
Impõe-se, portanto, a declaração de extinção da punibilidade do autor do
fato, em razão do reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, acolho a cota do Ministério Público, e DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADRIANO MAGAVE DO CARMO,
qualificado nos autos, com fundamento nos arts. 107, IV, 1ª figura, e
109, V, ambos do Código Penal.
Transitada esta decisão em julgado, feitas as comunicações e anotações
de praxe, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 28 de Junho de 2017.

LILIANE CARDOSO - Juíza Substitu
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
044 - 0004505-32.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.004505-9
Réu: Marlon Queiroz dos Santos
 Ação Penal: 0004505-32.2016.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): MARLON QUEIROZ DOS SANTOS

DESPACHO

 1.	 Cumpra-se o despacho de fl. 107.
 2.	 Expeça-se guia de execução provisória.
 3.	 Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima, com as nossas homenagens.
 4.	Expedientes necessários.
 5.	Tramite-se com urgência (RÉU PRESO).
 6.	Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 03 de julho de 2017.

RENATO ALBUQUERQUE
Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

045 - 0005773-24.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005773-2
Réu: Pablo da Silva Costa
 SENTENÇA

O Ministério Público do Estado de Roraima denunciou Pablo da Silva
Costa, qualificado nos autos em epígrafe, imputando-lhe a prática de
roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, por duas
vezes, em concurso formal com o mesmo delito em sua modalidade
tentada.
Consta da denúncia que no dia 15/02/2016, às 22h, em frente a
residência localizada na Rua N-13, 2.030  Senador Hélio Campos  nesta
capital, o réu, na companhia de terceiro não identificado, abordou
Andreia Brunch, dentro de sua residência, apontando uma arma de fogo
para esta e exigindo a entrega da chave de sua moto, uma Fazer cor
preta. Sustenta a acusação que o denunciado pegou a chave da moto
de Andreia, que estava pendurada, mas que esta não funcionou e, ato
contínuo, subtraiu a moto de Maria Pereira da Silva, a bolsa e capacete
desta, bem como um aparelho celular de Josiane Gomes da Silva.

Ao fim, requer o Ministério Público a condenação do denunciado como
incurso nas penas do art. 157, §2.º, I e II do CP (por duas vezes) em
concurso formal com o mesmo delito em sua modalidade tentada (art.
14, II do CP), bem como a reparação de eventual dano patrimonial
causado às vítimas.
Auto de prisão em flagrante consta às fls. 02-C/22.
FAC do acusado à fl. 25.
Denúncia recebida em 07/04/2016, fl. 27.
Certidão carcerária à fl. 31.
Pedido de relaxamento de prisão à fl. 34, que foi mantida, conforme
decisão de fl. 41.
O réu foi citado (fl. 43).
FAC atualizada às fls. 45/46.
Resposta à acusação às fls. 49/51.
Em apenso, constam os autos de n.º 010.16.005766-6  pedido de prisão
preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico tendo sido
esta deferida em 12/04/2016, conforme fls. 32/33 daqueles autos.
Consta, também, os autos de n.º 010.17.000707-3  pedido de
relaxamento de prisão.
Não havendo elementos para absolvição sumária, foi determinada a
designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 52).
Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas PMM Jean Jackson
Santos de Souza (fl. 86), PRF Giancarlo Azevedo Ghirotti (fl. 85), a
vítima Maria Pereira da Silva (fl. 84) e Andreia Brunh (fl. 141).
Desistência da oitiva da vítima Josiane Gomes da Silva e da testemunha
Vanderleia (fl. 129).
Decisão às fls. 133/134, realizada no mutirão de esforço concentrado,
mantendo a prisão do réu.
O réu foi interrogado (fl. 142). Sem diligências pelas partes, foi declarada
encerrada a instrução (fl. 140).
Alegações finais por escrito da acusação às fls. 148/156, pugnando pela
condenação do réu como incurso nas penas previstas no art. 157, §2.º,
incisos I e II do Código Penal, por três vezes, em concurso formal, bem
como a fixação de indenização mínima às vítimas a título de reparação
pela não restituição dos bens subtraídos, na forma do art. 387, IV do
CPP, afirmando que restaram comprovadas a autoria e materialidade
delitivas, inclusive mediante confissão do acusado.
A defesa apresentou alegações finais por escrito (fls. 159/162),
manifestando-se pela existência da materialidade e autoria delitivas do
réu, acrescentando a necessidade de aplicação das atenuantes da
confissão e da menoridade relativa. Sustenta que caso o réu não seja
absolvido, que a pena deve ser fixada no mínimo legal, pois as
circunstâncias do art. 59 são em sua maioria favoráveis ao acusado,
sendo este primário, devendo ser concedido o direito de apelar em
liberdade, isento de multa diante da ausência de condições financeiras
para suportá-la e fixado o regime semiaberto para início do cumprimento
da pena.
Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passo a decidir.
Na denúncia, foi imputada ao réu a prática do crime de roubo majorado,
previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, por duas vezes, e o
mesmo delito na modalidade tentada, todos em concurso formal, tendo o
Ministério Público requerido em alegações finais a condenação do
acusado nas penas do art. 157, §2.º, I e II consumado por três vezes em
concurso formal.
Prescreve o tipo penal acima mencionado:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa,
emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
Estando o feito em ordem e em tendo sido observados os princípios do
contraditório e ampla defesa, passo à análise da pretensão acusatória
veiculada.
- Do Crime: materialidade e autoria delitivas
Do cotejo das provas produzidas nos autos, tenho por comprovadas a
materialidade e autoria delitivas.
A prova produzida conflui para a conclusão de que o acusado
efetivamente subtraiu, mediante emprego de grave ameaça uma
motocicleta, bolsa, capacete e celular pertencente às vítimas Maria
Pereira da Silva e Josiane Gomes da Silva e, ainda, tentou subrair a
motocicleta pertencente a Andreia Brunch.
Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelo boletim de ocorrência policial de fls. 03/06, pelo auto de
apresentação e apreensão da motocicleta de fl. 19, bem como prova oral
produzida durante a instrução em juízo.
De igual modo, demonstrada a autoria. Nesse sentido, verifica-se que o
acusado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal de posse da
motocicleta da vítima Maria Pereira, conforme BOP de fl. 05. Ademais,
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foi devidamente reconhecido pelas vítimas, conforme auto de
reconhecimento de pessoas constantes às fls. 08 e 12.
De se acrescentar, quanto a estes aspectos (autoria e materialidade
delitivas) que as vítimas Andreia e Maria, ouvidas em juízo, confirmaram
que reconheceram o acusado como sendo a pessoa que subtraiu a
motocicleta, bolsa, celular e capacete, com emprego de ameaça,
apresentado narração coerente, senão vejamos.
Andreia Brunch, ouvida em juízo, afirmou que chegou na sua residência
no dia dos fatos por volta das 20h e deixou a moto no lado de fora, junto
a uma moto de uma amiga. Acrescentou que o portão que era de
alumínio não estava no cadeado, tendo o acusado empurrado o portão e
adentrado. Afirmou ter visto de dentro da casa o vulto do réu,
oportunidade em que se levantou do sofá para fechar a porta, mas que o
réu chutou a porta e apontou a arma em sua direção.
Acrescentou que a porta da residência fica próxima do muro e de lá dava
para ver uma segunda pessoa no portão. Disse que o réu lhe pediu a
chave da moto, mas não conseguiu ligá-la, razão pela qual retornou e
pegou a chave da moto de sua amiga, Maria. Declarou, ainda, que o réu
falou que ia lhe matar e que este levou a moto, o capacete e a bolsa de
Maria e o celular de Josiane, sendo que apenas a moto foi recuperada
pela Polícia. Afirmou ter reconhecido, sem qualquer dúvida, o réu como
o autor dos fatos, ter a ação durado cerca de 10 minutos, que não
chegou a haver agressão física a ninguém ou destruição de algum
objeto de dentro da casa e que estavam na casa seus dois filhos (de 09
e 11 anos) bem como duas amigas.
O depoimento da vítima Maria Pereira da Silva guardou coerência com
as afirmações de Andreia.
Esta afirmou que estava na casa de Andreia visitando Josiane e que
quando aquela chegou da academia colocou a moto no lado de fora da
residência, junto com a da depoente e entrou na casa.
Informou que o réu empurrou o portão de fora e Andreia perguntou o que
era e a depoente falou que ele não podia entrar, quando ele já veio
puxando a arma e empurrando a porta, sendo que Andreia tentou fechar
a porta, mas o réu deu um chute e conseguiu entrar, pedindo a chave da
moto e colocando a arma na cabeça de Andreia. Nessa oportunidade, a
depoente e Josiane estavam sentadas no sofá conversando e Josiane
se encolheu no sofá, com medo. Disse que o réu viu a chave pendurada,
pegou a chave e saiu, mas que não conseguiu ligar a moto, tendo
retornado dizendo que a moto não havia funcionado, quando a depoente
jogou a chave de sua moto, tendo o acusado pegado a chave, seu
capacete, sua bolsa e o celular de sua amiga. Acrescentou também que
havia uma segunda pessoa do lado de fora, olhando pra dentro da
residência.
O réu, por sua vez, ouvido em juízo confessou os fatos. Afirmou que foi
à casa da vítima com a intenção de "pegar" a moto, que a arma era de
Juliano, que o acompanhava, que pegou a arma e entrou na casa da
vítima. Afirmou ter pego a chave que estava pendurada e que Juliano
não teria conseguido ligar a moto, razão pela qual voltou e pegou a
bolsa que estava em cima do sofá e um capacete, afirmando, também,
que a arma empregada era de brinquedo.
Assim agindo, tenho por demonstrado que o réu cometeu dois delitos de
roubo duplamente majorados consumados (em relação à motocicleta,
bolsa e celular de Maria e Josiane), bem como um crime da mesma
natureza, mas na modalidade tentada em relação à motocicleta de
Andreia, tudo em concurso formal.
De se salientar que apesar de ter colocado a arma na cabeça de
Andreia, não se pode negar que esta situação significou grave ameaça a
todos que estavam na residência, impondo-lhes temor, o que justifica a
tipificação do crime de roubo, e que apenas não conseguiu subtrair a
motocicleta de Andreia porque esta não funcionou, de forma a
considerar-se, quanto a este aspecto, a figura da tentativa.
Destaco que, in casu, não se fala em crime único pois não foi violado o
patrimônio de apenas uma pessoa, não se podendo olvidar que a grave
ameaça foi exercida às três vítimas, conforme se infere dos trechos dos
depoimentos acima reproduzidos que, em crimes desta natureza,
revelam-se de especial apreciação. Sobre a inocorrência de crime único
em circunstâncias como a dos autos, é a jurisprudência do STJ, senão
confira-se:
HABEAS CORPUS. ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO PRATICADO
CONTRA DIFERENTES VÍTIMAS. DIVERSIDADE DE PATRIMÔNIOS
LESADOS. PLURALIDADE TAMBÉM DA VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO DE CONCURSO FORMAL E NÃO DE
CRIME ÚNICO. PRECEDENTES. 1. É uníssono o entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o roubo perpetrado com
violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único
evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não
apenas de crime único. 2. Especialmente no crime de roubo, que se
caracteriza pelo emprego de violência ou grave ameaça na investida do
agente contra o patrimônio alheio, tal entendimento se justifica e se
evidencia, porque diversificada também é a constrição das vítimas, e
não somente seu patrimônio. 3. "O fato de as vítimas pertencerem a uma
mesma família não faz comuns os bens lesados." (AgRg no REsp
984.371/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe. 19.12.09) 4.

Ordem de habeas corpus denegada. (HC 208.191/RJ, Rel. Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 10/10/2011).
Dito isso, passo à análise das causas de aumento de pena, indicadas na
acusação.
- Da majorante agravante de uso de arma de fogo
Como se verifica do §2.º, inciso I do Art. 157 do CP, o emprego de arma
de fogo é causa de aumento de pena para o crime de roubo.
No caso em apreço, restou comprovado o emprego de arma de fogo,
tendo sido nesse sentido a afirmação das vítimas, conforme acima
pontuado, que foram seguras ao afirmar que o réu empregou armamento
durante sua ação delitiva.
O próprio réu, inclusive, reconheceu que fez uso da arma de Juliano,
afirmando, porém, ao final do depoimento que esta arma seria de
brinquedo, nada comprovando, todavia.
Assim, considerando que o conjunto probatório evidencia o uso de arma
de fogo na empreitada criminosa é de se impor o reconhecimento desta
causa de aumento de pena, pois o ônus acerca da inexistência de
potencial lesivo caberia ao réu, que não se desincumbiu de tal no caso
em apreço. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA (CP, ART. 157, § 2º,
I E II C/C ART. 14) - PRELIMINAR DE NULIDADE - SUPOSTA OFENSA
AO DISPOSTO NO ART. 203 DO CPP - INEXISTÊNCIA -
MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE
PESSOAS - MANUTENÇÃO - DELITO DE CORRUPÇÃO DE
MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90) - CRIME FORMAL -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITO - INVIABILIDADE - PLEITO DE ISENÇÃO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE
EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. -O fato de o representante do
Ministério Público, na audiência de oitiva de testemunhas, fazer a leitura
do depoimento prestado na fase de inquérito, para posterior ratificação,
constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento demanda a
comprovação do prejuízo para a parte, assim como a necessidade de
ser alegada na primeira oportunidade, situações estas que não se
verificaram no caso específico dos autos. -Ademais, não houve a mera
ratificação em Juízo das declarações prestadas na fase inquisitorial,
tendo sido oportunizado às partes a ampla defesa e o contraditório. -
Embora não apreendida e periciada a arma utilizada na prática delituosa,
a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de
prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo. -O ônus de
demonstrar que o instrumento é desprovido de potencial lesivo, como na
hipótese de arma de brinquedo é do acusado, o que não ocorreu no
caso dos autos. -Verificada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre
os autores na prática do crime de roubo circunstanciado em sua forma
tentada, caracterizado está o concurso de pessoas. -O crime previsto no
art. 244-B da Lei 8.060/90 é um delito formal, bastando para sua
configuração que o agente imputável instigue ou pratique com o menor
uma infração penal, independente da existência ou não de vida criminal
pregressa do tutelado. -Conforme estipula o artigo 804 do Código de
Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão
legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo
juízo da execução, quando exigível o encargo. (TJMG - Apelação
Criminal 1.0672.14.003900-5/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva ,
1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/2016, publicação da
súmula em 24/06/2016).
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O
EFETIVO EMPREGO DO REVÓLVER. LESIVIDADE QUE INTEGRA A
PRÓPRIA NATUREZA DO ARMAMENTO. PROVA EM SENTIDO
CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO
INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. 1. Para o reconhecimento da
presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do
art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma
de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios
que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Precedentes do
STF. 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo,
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.
Exegese do art. 156 do CPP. 3. Exigir a apreensão e perícia no revólver
comprovadamente empregado no assalto teria como resultado prático
estimular os criminosos a desaparecer com o armamento, de modo que
a aludida majorante dificilmente teria aplicação. [...] (Habeas Corpus n.
231953/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 21/06/2012).
- Da circunstância agravante de concurso de pessoas
Como se verifica do §2.º, inciso II do Art. 157 do CP, o concurso de duas
ou mais pessoas é causa de aumento de pena para o crime de roubo.
Na hipótese em análise, verifica-se que o réu agiu na companhia de uma
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segunda pessoa.
Nesse sentido, foi o próprio interrogatório do réu, que afirmou em juízo
que no dia dos fatos foi junto com "Juliano" à casa da vítima para "pegar"
a motocicleta, chegando até mesmo a afirmar que este era o proprietário
da arma que utilizou na ação delitiva e que tentou ligar a moto de
Andreia, mas não conseguiu.
As vítimas, por sua vez, também confirmaram que havia outro homem
no portão, que estava junto com o réu e que ficava o tempo inteiro
olhando para dentro da residência, o que faz crer que estava de "vigia"
da ação delituosa.
O fato de não ter sido essa pessoa identificada não obsta o
reconhecimento da majorante ora analisada, já que demonstrado nos
autos a atuação de um terceiro, que agiu conjuntamente e de forma
homogênea com o réu, dando-lhe maior oportunidade para fuga.
- Das circunstâncias atenuantes e pedido de dispensa do pagamento da
multa
Sustenta a defesa a ocorrência de duas circunstâncias atenuantes, quais
sejam, a confissão espontânea (art. 65, III, d do CP) e a menoridade
relativa (art. 65, I do CP). Quanto à primeira circunstância, é de rigo seu
reconhecimento, pois o réu, apesar de ter nagado na fase policial a
autoria, a confessou em juízo, conforma acima destacado.
Já quanto à segunda atenuante, inviável seu reconhecimento. Isso
porque o réu nasceu em 12/12/1994 (documento de fl. 14) de forma que,
à época dos fatos (15/02/2016) já contava com 21 anos completos.
Considerando que a atenuante consiste em "ser o agente menor de 21
(vinte e um) anos, na data do fato", não incide, aqui, essa benesse.
Quanto ao pleito efetuado pela defesa de dispensa de pagamento de
multa, tenho que resta a impossibilidade de dispensa desta, ao menos
neste momento, pois tal sanção está prevista no preceito secundário do
delito do art. 157 do Código Penal, já tendo decidido o STJ (REsp
748664 / RS) que cabe ao juízo da execução avaliar a miserabilidade
jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas
para o pagamento da multa.
- Do concurso Formal
Convém ressaltar a configuração de do concurso formal entre os crimes
patrimoniais, conforme ressaltado alhures, incidindo, na espécie, o art.
70 do CP.
Assim, demonstrada a autoria e materialidade delitivas, bem como a
ocorrência de fato típico, não havendo nenhuma circunstância que
afaste a ilicitude ou a culpabilidade do agente, de rigor a procedência da
pretensão delitiva buscada na inicial.
DISPOSITIVO
POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para
CONDENAR o réu Pablo da Silva Costa, já devidamente qualificado nos
autos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II por duas
vezes e no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, tudo em concurso formal,
nos termos do art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.
Observando o critério trifásico previsto no art. 68, caput, do Código
Penal, passo à dosimetria da pena.
Analisadas as diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, observo que
o réu agiu com culpabilidade que refoge à normal pois o delito foi
premeditado, tendo o acusado empregado grave ameaça na presença
dos filhos menores a vítima Andreia, mantendo a arma apontada na sua
cabeça, ameaçando-a de morte, impondo às crianças terror demasiado.
O réu não possui antecedentes, conforme se infere da FAC de fl. 147.
Não foram apuradas informações desabonadoras em relação à conduta
social ou personalidade do réu, motivo pelo qual deixo de valorá-las; o
motivo do delito foi certamente a cupidez, o intuito de auferir vantagem
ilícita com bens alheios, o que já é previsto no delito; as circunstâncias
do crime também se mostram negativas, tendo em vista que resultou de
violação de domicílio e realizado no período noturno (20h); as
consequências do delito (prejuízo patrimonial) constitui circunstância
inerente ao próprio tipo penal de roubo, nada tendo a se valorar (nesse
sentido: STJ, REsp 1448137 DF, j. em 20/05/2014); a vítima em nada
influenciou na prática do delito.
Sopesando a existência de duas circunstâncias negativas e cinco
neutras, atenta ao princípio da proporcionalidade, entendo necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção a fixação da pena-base em 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada um dos crimes de
roubo.
Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com
a pena privativa de liberdade aplicada, deixo para dosá-la ao final, após
a fixação da pena definitiva.
Na segunda fase, (circunstâncias atenuantes e agravantes), verifica-se a
presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d do CP),
pois o réu reconheceu em juízo a autoria e materialidade delitivas.
Conforme sublinhado na fundamentação supra, não incide a atenuante
do art. 65, I do CP.
Assim, reconhecida a confissão como circunstância atenuante, atenuo a
pena base em 1/6, ficando pena intermediária fixada em 04 anos e 07
meses de reclusão para cada um dos crimes.
Na terceira fase, verifica-se a ocorrência da causa de diminuição de

pena relativa à tentativa, com relação ao crime contra o patrimônio da
vítima Andreia, conforme acima reconhecido. Considerando o caminho
do crime percorrido, bem como o fato de a consumação não ter sido
concluída apenas porque a moto não ligou, como ressaltado alhures,
diminuo a pena no patamar mínimo de 1/3, resultando em 03 anos e 20
dias de reclusão.
Quanto aos demais delitos, não incidem causas de diminuição.
Reconhecidas na sentença as causas de aumento de pena previstas nos
incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, quais sejam,
emprego de arma e concurso de pessoas.
Diante do teor da Súmula 443 do STJ que prescreve que o aumento na
terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes e diante das
circunstâncias do delito, considerando que o comparsa do réu ficou
apenas de vigia, não adentrando à residência, aumento a pena
anteriormente dosada no patamar de 1/3, ficando o réu condenado
DEFINITIVAMENTE a pena de 04 anos e 26 dias de reclusão
relativamente ao crime tentado e de 06 anos, 01 mês e 10 dias para
cada um dos dois crimes consumados.
Não se pode olvidar, conforme já consignado na fundamentação supra,
a incidência, na espécie, de concurso formal de crimes, previsto no art.
70 do CP. Desta forma, é de se reconhecer o concurso formal benéfico,
aumentando-se a pena do delito mais grave (roubo majorado
consumado - 06 anos, 01 mês e 10 dias) no percentual de 1/5,
considerando que foram cometidos três delitos no mesmo contexto.
Desta forma, com a aplicação do concurso formal benéfico, resta a pena
final de 07 anos e 04 meses de reclusão.
À vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de
liberdade e atenta ao contido no art. 60 do Código Penal, considerando o
total das penas finais, a pena mínima e máxima abstratamente prevista
ao delito, bem como a correspondência e proporcionalidade que a pena
de multa deve guardar com a pena final privativa de liberdade, fixo esta
em 126 dias-multa para cada um dos delitos consumados e em 10 dias-
multa para o delito tentado, resultando no total de 262 dias-multa.
Ante a falta de informações sobre a condição econômica do réu, e
respaldada no § 1.º, art. 49, do Código Penal, fixo o valor do dia-multa
em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
delituoso. Observe-se a inaplicabilidade da regra do concurso formal,
diante da previsão do art. 72 do CP.
Tendo em vista o quantum da condenação, a natureza da pena e o fato
do condenado ser primário, fixo o REGIME SEMI-ABERTO para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, com base no artigo 33, § 2º,
b, do Código Penal.
O réu está preso desde 15/04/2016, somando, até esta data, mais de um
ano e dois meses de prisão. Todavia, o tempo de prisão provisória
cumprida não permite a alteração do regime prisional, tendo em vista
que ainda restam mais de 05 anos de pena a cumprir e não se tem
notícias sobre a conduta carcerária do réu, razão pela qual razão pela
qual mantenho o regime de cumprimento da pena conforme
determinação prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
Incabível substituir a pena privativa de liberdade do sentenciado por
restritiva de direitos ou conceder a suspensão condicional da pena em
seu favor, tendo em vista o quantum de pena aplicada, nos termos do
art. 44 e segs. e art. 77 e segs., ambos do Código Penal.
Deixo de fixar valor para reparação do dano (art. 367, IV do CPP), tendo
em vista a falta de informações nos autos acerca do efetivo prejuízo e
em razão da instrução processual não ter dado oportunidade ao
contraditório.
Assim, fica o réu PABLO DA SILVA COSTA, amplamente qualificado
nos autos, condenado a pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como 262 dias-multa,
cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Na forma do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, verifico que
o acusado respondeu o processo preso, em razão da decretação da
preventiva, sendo que em março passado foi analisada a legalidade de
sua prisão, tendo sido esta mantida.
Entendo que permanecem presentes os requisitos da prisão cautelar,
diante da gravidade concreta do crime, no qual utilizou-se de arma e
ameaça a três pessoas e mais duas crianças, persistindo o risco à
ordem pública. Não há sentido, portanto, em conceder-se o direito de
recorrer em liberdade.
Entretanto, verificado que foi imposto o regime semiaberto para o
cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia
cautelar, sob pena de impor ao réu regime mais gravoso de segregação
enquanto eventualmente recorre da sentença. Desta forma, em caso de
recurso, deverá o ora condenado aguardar o julgamento da apelação em
estabelecimento adequado ao regime fixado nesta sentença, devendo,
para tanto, ser expedida guia de execução provisória. Nesse sentido é a
posição do STJ, conforme RHC 41.665/SP.
Intime-se o sentenciado da íntegra deste édito condenatório e se
pretende apelar ou não, advertindo-o do prazo legal para tanto.
Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, mediante vista dos
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autos.
Intimem-se as vítimas, nos termos do art. 201, §2.º do CPP.
Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.
Contudo, suspendo o pagamento em razão do benefício da justiça
gratuita, que ora defiro.
Após o trânsito em julgado:
1) Lance-se o nome dos sentenciados no rol dos culpados;
2) Comuniquem-se aos órgãos competentes Tribunal Regional Eleitoral
de Roraima, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988,
Instituto de Identificação Civil e Criminal da Secretaria de Segurança
Pública de Roraima e Superintendência Regional da Polícia Federal;
3) Expeça-se guia de execução definitiva, encaminhando-se ao juízo
competente para execução deste julgado.
4) Dê-se vista à Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça de
Roraima (CJ-TJRR), para cálculo da multa;
5) Expeçam-se a Comunicação de Decisão Judicial (CDJ) e o Boletim de
Decisão Judicial (BDJ);
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Anotações e expedientes pertinentes e de praxe.
Nada mais havendo, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.

Boa Vista-RR, 03 de junho de 2017.

SUELEN MÁRCIA SILVA ALVES
Juíza Substituta auxiliando na 2ª Vara Criminal Residual
Nenhum advogado cadastrado.

Relaxamento de Prisão
046 - 0000707-29.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000707-3
Autor: Pablo da Silva Costa
 DECISÃO

(...)

Assim, resta prejudicado o pedido, razão pela qual determino o
arquivamento destes autos com fulcro no art. 485, VI do CPC, aplicável
analogicamente/supletivamente.

P.R. Intimem-se.

Comunicações e expedientes de praxe.

Boa Vista, 03.07.17

Suelen Márcia Silva Alves
Juíza Substituta
Nenhum advogado cadastrado.

2ª Vara do Júri
Expediente de 03/07/2017

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

PROMOTOR(A):
Rafael Matos de Freitas Morais

ESCRIVÃO(Ã):
Geana Aline de Souza Oliveira

Ação Penal Competên. Júri
047 - 0007428-65.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.007428-3
Réu: David de Souza Araujo e outros.
 1. Designo o dia 03/10/2017 às 09:00h, para realização de audiência  de
instrução e julgamento.
2. Intimem-se as testemunhas do MP: Hirlan Gomes Lima, Eduardo dos
Santos Braga (fl. 226) e Deivy Barbosa dos Santos (fl. 218), conduzindo-
a coercitivamente.
3. Intimem-se as testemunhas de Defesa: Ketlin de Soouza Araújo de
Lima e Jéssica Pedrollo (fl. 220).
4. Intimem-se os réus Denisson Arley de Souza Nicácio e David de
Souza Araújo na PAMC.
5. Ciência ao MP, DPE e Defesa da audiência designada.
6. Expedientes necessários.

Boa Vista (RR), 03 de julho de 2017.

Lana Leitão Martins
Juíza de Direito
Respondendo pela 2ª Vara do Tribunal do Júri
Advogados: José Fábio Martins da Silva, Bruno Liandro Praia Martins

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 03/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):

Eliane de Albuquerque Cavalcanti Oliveira
José Rogério de Sales Filho

Ação Penal - Sumário
048 - 0014240-26.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.014240-3
Réu: Cloten Barbosa dos Santos
 Sendo assim, RECEBO A DENÚNCIA na forma posta em Juízo em
desfavor do acusado, e determino: R. A. a competente ação penal, nos
termos regimentais.Nos autos da ação penal, CITE-SE imediatamente o
acusado, para que no prazo de 10 dias, responda à acusação, por
escrito, na forma da nova redação do art. 396 do Código de Processo
Penal. NO MOMENTO DA CITAÇÃO O RÉU DEVERÁ INFORMAR SE
TEM ADVOGADO OU SE DESEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
PÚBLICO.Em caso do réu DESEJAR A NOMEAÇÃO, ou não apresentar
a sua DEFESA, no prazo acima estabelecido, fica desde já nomeado um
dos membros da Defensoria Pública deste Juizado para que apresente a
resposta à acusação.Apresentada a defesa escrita, certifique-se a
tempestividade e, havendo preliminares, abra-se vista ao Ministério
Público.Juntem-se folhas de antecedentes e de informações do
denunciado; lancem-se os registros e demais anotações e
comunicações quanto a presente decisão, nos termos do Código de
Normas da CGJ (Provimento CGJ N.° 002/2017). Intime-se a vítima da
presente decisão.Cumpra-se.Boa Vista/RR, 03 de julho de 2017. MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
049 - 0013170-37.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013170-1
Indiciado: E.H.D.
 Pelo exposto, com fundamento no art. 62, do CPP e 107, inciso I, do
CP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDISMAR HENRIQUE
DURAN BARRETO, diante da comprovação de sua morte pela Certidão
de Óbito do acusado a ser juntado aos autos.Junte-se a certidão de
óbito do acusado.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações
necessárias, dê-se baixa na distr ibuição e arquivem-se os
autos.Notifique-se o MP.P. R. I.C.Boa Vista/RR, 03    de julho de
2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
050 - 0002063-30.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.002063-3
Réu: Francisco Gilberto Soares Barbosa Neto
 Arquivem-se os presentes autos, dando baixa, mas mantendo o físico
apensado até a resolução dos autos nº 010.16.006354-0. Em, 28/06/17.
Maria Aparecida Cury-Juiza Titular.
Advogado(a): Paulo Lima Bandeira

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 04/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):
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Eliane de Albuquerque Cavalcanti Oliveira
José Rogério de Sales Filho

Ação Penal - Sumário
051 - 0179400-84.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.179400-1
Réu: Samuel Weber Braz
 Não havendo preliminares arguidas em sede de Resposta à acusação
pelo réu a serem apreciadas, designe-se data para audiência de
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.       Intimem-se a vítima, tanto do
recebimento da denúncia quanto da data da audiência a ser designada,
no endereço de fl. 40.  Intime-se o réu, devendo a Secretaria expedir
mandado com o mesmo conteúdo  do mandado expedido à fl. 44,
inclusive com número de telefone. Intime-se as testemunhas comuns.
Intime-se a DPE, em assistência à vítima e ao acusado, e o Ministério
Público. Boa Vista/RR, 03 de julho de 2017.MARIA APARECIDA CURY-
Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Samuel Weber Braz

Inquérito Policial
052 - 0008000-60.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.008000-8
Indiciado: M.M.S.B.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MANOEL MESSIAS
DE SOUZA BRITO, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao crime de ameaça e violação de domicílio,
descritos nos arts. 147 e 150 do CP, e, pela DECADÊNCIA do direito de
queixa-crime quanto ao delito de dano, descrito no art. 163, do CP.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista/RR, 04  de julho de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal - Sumário
053 - 0000942-98.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.000942-3
Réu: Ivan Neris da Silva
 Recebo o recurso no seu efeito devolutivo, uma vez que tempestivo.
Tendo o apelante declarado no termo de apelação que deseja arrazoar
na instância superior (fl. 145), remetam-se os autos ao E. Tribunal de
Justiça do Estado, para o regular processamento do recurso, na forma
do art. 600, § 4°, do CPP.Cumpra-se, imediatamente.Boa Vista/RR, 03
de julho de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

054 - 0007094-65.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007094-6
Réu: Diosnei Rodrigues Freire
 Junte-se a certidão carcerária do acusado, após venham os autos
conclusos para sentença. Boa Vista/RR, 03 de julho de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Almir Rocha de Castro Júnior

055 - 0009125-58.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.009125-6
Réu: Manoel Rocha Farias
 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal
contida na denúncia para CONDENAR MANOEL ROCHA FARIAS como
incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, do Código Penal, em
combinação com o art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/06, e INDEFERIR o
pedido de fixação da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPP.
Passo a dosar a pena, 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, verifica-se pelas Certidões de Antecedentes Criminais
juntadas à fl. 89/90, que não apresenta maus antecedentes. No
concernente à conduta social e à personalidade, não há prova nos autos
para valorá-las. O motivo do delito não o favorece, pois decorreu de
discussão banal, em razão da vítima se negar a entregar a chave do
carro por ele estar sob efeito de bebida alcoólica. 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 há
demonstração de que o comportamento da vítima contribuiu para a
prática delituosa.Considerando as circunstâncias judiciais antes
apreciadas, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.Não
havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de
diminuição ou de aumento a serem consideradas, fixo a pena
definitivamente 06 (seis) meses de detenção.Não se aplica o disposto no

§ 2º, do art. 387, do CPP, pois o réu não foi preso em razão destes fatos.
O regime de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o
disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Por tratar-se de
caso de violência doméstica, descabe a substituição da pena aplicada
por só pena de multa substitutiva, prevista nos arts. 44, § 2º e 60, § 2º,
ambos do CP, conforme disposto no art.. 17, Lei 11.340/06. Descabe
também a substituição da pena aplicada por qualquer das penas
restritivas de direito previstas no art. 43, do CP, à vista de o delito ter
sido praticado com violência, conforme art. 44, I, do mesmo Diploma
legal.Contudo, cabe a aplicação do benefício da suspensão da execução
da pena pelo período de 02 (dois) anos, sob a condição de limitação de
final de semana pelo período das penas privativas de liberdade
aplicadas, a critério da Vara de Execução de Penas e Medidas
Alternativas à Pena Privativa de Liberdade, na forma dos arts. 77, caput
e incisos, 78, §1º, do CP, sob pena de revogação do benefício em caso
de descumprimento (art. 81, CP).Concedo ao réu o direito de recorrer
em liberdade, vez que, o regime de cumprimento da pena é aberto, ele
aguardou o julgamento em liberdade e não se apresentam elementos
que impliquem na necessidade de medida restri t iva de sua
liberdade.Considerando que este Juizado ainda não está dotado da
necessária estrutura para a execução das respectivas penas, transitada
em julgado a sentença, lance-se o nome do réu no rol de culpados,
expeça-se a guia de execução de pena, na forma dos art. 147 e s., da
Lei 7.210/84, remetendo-se à Vara de Execução de Penas e Medidas
Alternativas à Pena Privativa de Liberdade.  Condeno o réu ao
pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias.  Intime-
se a vítima (art. 21 da lei 11.340/2006).Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-se. Boa Vista-RR, 04 de julho de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Bruno Liandro Praia Martins

056 - 0006531-03.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006531-3
Réu: Leandro da Silva Ferrari
 Recebo o recurso no seu efeito devolutivo, uma vez que tempestivo.
Tendo o apelante declarado no termo de apelação que deseja arrazoar
na instância superior (fl. 224), remetam-se os autos ao E. Tribunal de
Justiça do Estado, para o regular processamento do recurso, na forma
do art. 600, § 4°, do CPP.Cumpra-se, imediatamente.Boa Vista/RR, 03
de julho de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
057 - 0011703-28.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.011703-8
Indiciado: I.G.R.J.
 Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ISRAEL GRANJEIRO
ROCHA JUNIOR, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP,
bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao
delito de dano, descrito no art. 163, do CP. ARQUIVEM-SE os autos,
com as anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na
Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I. Cumpra-se.Boa Vista/RR,  04   de
julho de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

058 - 0019928-66.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.019928-8
Indiciado: A.M.S.
 Acolho a manifestação ministerial à fl. 28, e determino o arquivamento
dos autos, por ausência de condição de procedibilidade para a ação
penal quanto ao delito tratado nos presentes autos. Após o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas  necessárias.P.R.I.C.Boa Vista-RR,  04
de julho de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
059 - 0001773-78.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001773-6
Réu: Angelo Custodio Veras Gomes
 Pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos, preliminarmente, este
Juízo da causa JULGO PREJUDICADO O DEBATE das arguições de
AUSÊNCIA DE PROVAS (quanto a autoria e materialidade delitivas) e
demais requisitos cautelares para aplicação das medidas protetivas
aventadas em sede contestatória POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
bem como, ante a falta de elementos que levem à modificação do
entendimento inicial, com base nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC,
ACOLHE OS PEDIDOS DE MEDIDA PROTETIVA formulados pela
requerente/ofendida, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO
CAUTELAR, CONFIRANDO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA liminarmente concedidas, que vigerão até ulterior decisão
ou declaração de extinção da punibilidade, a ser proferida nos
correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem
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prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na via
ordinária. Com efeito, considerando que da audiência realizada no Juízo
no curso processual restou consignado que o requerido já vem
realizando tratamento quanto a dependência química, este Juízo ainda
JULGA PREJUDICADO o pedido de encaminhamento para realização
de internação do requerido para tanto, como requer a parte ofendida,
todavia RECOMENDA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, inclusive
com o acompanhamento dos atendimentos do requerido por parte de
seu genitor, junto ao Núcleo de Apoio ao Dependente Químico da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDS, e/ou outra
instituição, se necessário, em consonância com o enunciado FONAVID
n.º 30, para o que DETERMINO a Equipe Técnica Multidisciplinar do
Juízo, realizar o(s) encaminhamento(s), oficiando-se, se necessário,
para tal fim, fornecendo-se todos os dados da parte. Ficam amas as
partes advertidas 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 embbaraços
ou situações que culminem em novos conflitos, ou aplicação de medida
cautelar mais gravosa, inclusive prisão preventiva, em dando causa ao
seu descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da Lei n.°
11.340/2006. cc art. 313. III. do CPP), sem prejuízo da aplicação de
outras sanções cabíveis. Concedo o benefício da assistência judiciária
gratuita, dando-se as custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.Oficie-
se à delegacia de origem especializada (DEAM), encaminhando cópia
desta sentença, para ciência;  juntada aos expedientes alusivos à
ocorrência lavrada e demais providência ao inquérito policial e àquela
instância pertinentes. 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 identif icado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal.Intimem-se a requerente e sua
advogada constituída, via DJE.Intime-se o requerido,  inclusive seu
genitor, pessoalmente, primeiramente tentando o chamamento desses
para ato presencial, em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo
de até 05 (cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir os
correspondentes atos, atentando-se quanto aos dados mais atuais
indicados, antes, confirmando-os.Cientif ique-se o Ministério
Público.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,   04   de julho de 2017.MARIA
APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Renatta Reis Gomes Alves

060 - 0014227-90.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014227-8
Réu: Rafael Duarte Hasselmann
 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, este Juízo ACOLHE EM PARTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela vítima/requerente, nesta parte
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDO DE MEDIDA
PROTETIVA FORMULADOS, restando CONFIRMADAS AS MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, excetuando-se,
de outra parte, o pleito de afastamento do requerido do lar, JULGANDO-
O PREJUDICADO, 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 punibil idade, a ser proferida nos
correspondentes autos do Inquérito Policial ou da Ação Penal, sem
prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na via
ordinária. Com efeito, ante a incompetência material deste Juízo para
julgamento das questões adstritas ao direito de família (tais como
separação, partilha de bens, guarda e regime de visitação, alimentos,
etc.), devem as partes buscar a regulamentação dessas situações
através de ação apropriada,  se ainda não regulamentadas, buscando-
se, se necessário, auxílio da Defensoria Pública, tudo com a urgência
necessária ao caso, devendo ser interposta pessoa de confiança das
partes para retirar/devolver a(s) criança(s) da casa da requerente, em
caso de visitação do requerido, até o trato adequado da matéria e
enquanto viger a presente cautela, mantendo-se a distância mínima
determinada.Por fim, 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.Custas
proporcionais pelo requerido, ficando este ciente, desde já, do dever de
seu recolhimento, pelo que deverá procurar a Secretaria deste Juízo
para os necessários procedimentos, sob pena de inclusão de seu nome

na dívida ativa da união, nos termos de lei.Oficie-se à delegacia de
origem especializada (DEAM), encaminhando cópia desta sentença,
para juntada aos correspondentes autos do Inquérito Policial; conclusão
das investigações e  remessa daquele caderno ao juízo, nos termos de
lei. Junte-se cópia da presente sentença nos feitos em nome das partes,
eventualmente em curso no juízo e alusivamente aos fatos de que
tratam estes autos, 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.Intime-se o
requerido pessoalmente, primeiramente tentando seu chamamento para
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. Intimação do
patrono do requerido constituído via DJE.Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública, esta em assistência à mulher em
situação de violência doméstica.Após o trânsito em julgado, certifique-se
e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as anotações e baixas
devidas.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Boa Vista/RR, 04 de julho
de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Pedro Henrique Araujo Cardias

061 - 0014401-02.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.014401-9
Réu: Alberto Marin Villalon
 Cumpra-se a Secretaria a decisão lançada na data de hoje nos autos nº
010.16.016283-9 e após, façam estes autos conclusos para sentença.
Boa Vista/RR, 03 de julho de 2017. MARIA APARECIDA CURY-Juíza de
Direito Titular
Advogado(a): Samuel Weber Braz

062 - 0017420-16.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017420-6
Réu: Jackson José Fonseca
 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, este Juízo ACOLHE EM PARTE OS
PEDIDOS FORMULADOS pela requerente/ofendida, nesta parte
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR,
CONFIRMANDO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
liminarmente concedidas, bem como, de outra parte, JULGANDO
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, e INDEFERINDO o pleito de alimentos
provisionais ou provisórios, ante a ausência de elementos bastantes ao
v í n c u l o  o b r i g a c i o n a l  e  à  a f e r i ç ã o  d a
necessidade/possibilidade/proporcionalidade no caso, não trazidos de
plano, sendo que a presente ação não se ocupa de dilações probatórias
visando o aprofundamento/deslinde das questões cíveis e adstritas ao
Direito de Família, as quais devem ter trato em ação e juízo apropriados,
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, havendo direito de visitas relativo a(os) filho(os)
menor(es) pendente de solução, deverá a requerente buscar resolver
questão (guarda, alimentos e regime de visitação) em juízo competente,
através de ação apropriada, ou na Vara de Família ou na Vara da
Justiça Itinerante, onde deverá, ainda, buscar regulamentar as demais
questões cíveis pendentes (separação, partilha de bens, etc.), se ainda
não regulamentadas, o mais breve possível, buscando-se, se
necessário, auxílio da Defensoria Pública.Ficam ambas as partes
advertidas 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, ainda que se
encontre preso por outro fato/juízo, em dando causa ao seu
descumprimento o requerido, nos termos de lei (art. 20 da Lei n.°
11.340/2006. cc art. 313. III. do CPP), sem prejuízo da aplicação de
outras sanções cabíveis.Concedo o benefício da assistência judiciária
gratuita, dando-se as custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.Oficie-
se à delegacia de origem especializada (DEAM), encaminhando cópia
desta sentença, para juntada aos correspondentes autos do Inquérito
Policial; conclusão das investigações e remessa daquele caderno ao
juízo, nos termos de lei. Junte-se cópia da presente sentença nos feitos
em nome das partes, eventualmente em curso no juízo, bem como
digitalizem-se a decisão, esta sentença e os respectivos expedientes de
intimação do requerido, mantendo-os em Secretaria, em arquivo
eletrônico, devidamente identif icado, até o deslinde final do
correspondente procedimento criminal.Intimem-se as partes,
primeiramente tentando o chamamento dessas para ato presencial, em
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Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até 05 (cinco) dias
úteis e, somente após, se necessário, expedir os correspondentes atos,
atentando-se quanto aos dados mais atuais indicados, antes,
confirmando-os, ressalvando-se que o requerido se encontrou preso
durante a instrução do presente feito, havendo que se confirmar se ainda
se encontra em estabelecimento prisional, onde deverá, portanto, ser
intimado.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,   04  de
julho de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Petição
063 - 0016283-96.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016283-9
Réu: Alberto Marin Villalon
 Quanto ao presente processo, verifica-se que diante dos termos da
audiência de justificação, o feito perdeu o seu objeto, uma vez que as
partes foram ouvidas e advertidas acerca do dever de dar cumprimento
às MPU, e em face do decurso do tempo. Assim, julgo extinto o presente
procedimento e determino o arquivamento dos autos, após cumpridas as
determinações acima. Cientifique-se o MP, e a DPE pelas partes, desta
decisão. Boa Vista/RR, 03 de julho de 2017.MARIA APARECIDA CURY-
Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Samuel Weber Braz

Vara Itinerante
Expediente de 04/07/2017

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
064 - 0002900-17.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002900-2
Executado: R.A.O.
Executado: C.E.J.P.
 S E N T E N Ç A

Na forma do artigo 487, inc. III, b, do Novo Código de Processo Civil,
cumpridas as formalidades legais, HOMOLOGO, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, o acordo formalizado às fls. 29/31.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se, oportunamente, arquive-se.

     Em, 26 de junho de 2017.

	ERICK LINHARES
        Juiz de Direito
Advogados: Diego Victor Rodrigues Barros, Claudio Coutinho Neto,
Jéssica Almeida Dionisio, Rodrigo Lepletier de Freitas

Comarca de Caracarai

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 03/07/2017

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
001 - 0000324-55.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000324-8
Réu: Emerson Meireles da Silva
Audiência REDESIGNADA para o dia 15/08/2017 às 15:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000487-35.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000487-3
Réu: Joel Gonzaga Dias
Sentença: Julgada procedente a ação.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
003 - 0007624-54.2005.8.23.0020
Nº antigo: 0020.05.007624-7
Réu: Vicente Augusto Xavier Izel
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra VICENTE
AUGUSTO XAVIER IZEL, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o(s)
como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 312,
caput, por fatos ocorridos no início do ano de 2004.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra VICENTE AUGUSTO
XAVIER IZEL, já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
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processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JO
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0007980-49.2005.8.23.0020
Nº antigo: 0020.05.007980-3
 SENTENÇA

Vistos etc.,

1. Trata-se de Autos de Inquérito Policial nº 101/05, instaurado para
apurar fato ocorrido em 12/08/2005, inserto no art. 6º, § 3º, "b", da Lei nº
4.898/1965, tendo como vítima ALTAIR DA SILVA VOSTA JUNIOR.

2. Manifestando-se no feito, o presentante ministerial opinou pela
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão
punitiva com base na pena máxima cominada e consequente
arquivamento do feito (fls. 120).

3. Ante o exposto, acolho as razões lançadas pelo presentante
ministerial, para extinguir a punibilidade de em relação à imputação do
art. 6º, § 3º, "b", da Lei nº 4.898/1965, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva com base na pena máxima cominada, com base art.
107, IV; art. 109, VI; e art. 117, I; todos do Código Penal.

4. Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ.

5. Sem custas.

6. P. R. I. Cumpra-se.

Caracaraí, 27 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0009768-64.2006.8.23.0020
Nº antigo: 0020.06.009768-8
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra FRANCISCA
TATIANA MACEDO DE ARAÚJO, qualificado nos autos em epígrafe,
dando-o(s) como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s)
art. 171, caput, na forma do art. 71, do Código Penal, por fatos ocorridos
entre os meses de maio e junho de 2006.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra FRANCISCA TATIANA
MACEDO DE ARAÚJO, já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.

5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Designo o dia 15/08/2017, às 15 horas, para realização de audiência
para suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº
9.099/95.
13.	Intimem-se. Cumpra-se.
Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0009900-24.2006.8.23.0020
Nº antigo: 0020.06.009900-7
Indiciado: A.
 SENTENÇA

Vistos etc.,

1. Trata-se de Autos de Inquérito Policial nº 064/06, instaurado para
apurar fato ocorrido em 01/01/2005, inserto no art. 297, § 4º, do Código
Penal.

2. Manifestando-se no feito, o presentante ministerial opinou pela
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão
punitiva com base na pena máxima cominada e consequente
arquivamento do feito (fls. 252).

3. Ante o exposto, acolho as razões lançadas pelo presentante
ministerial, para extinguir a punibilidade de em relação à imputação do
art. 297, § 4º, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva com base na pena máxima cominada, com base art.
107, IV; art. 109, III;  art. 114, II; e art. 117, I; todos do Código Penal.

4. Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
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anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ.

5. Sem custas.

6. P. R. I. Cumpra-se.

Caracaraí, 27 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0012690-10.2008.8.23.0020
Nº antigo: 0020.08.012690-5
Indiciado: A.
 SENTENÇA

Vistos etc.,

1. Trata-se de Autos de Inquérito Policial nº 043/08, instaurado para
apurar fato ocorrido em 22/03/2008, inserto no art. 6º, § 3º, "b", da Lei nº
4.898/1965, tendo como vítimas OUGLADY NERY RODRIGUES e
PABLO OLIVEIRA SOUSA.

2. Manifestando-se no feito, o presentante ministerial opinou pela
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão
punitiva com base na pena máxima cominada e consequente
arquivamento do feito (fls. 51).

3. Ante o exposto, acolho as razões lançadas pelo presentante
ministerial, para extinguir a punibilidade de em relação à imputação do
art. 6º, § 3º, "b", da Lei nº 4.898/1965, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva com base na pena máxima cominada, com base art.
107, IV; art. 109, VI; e art. 117, I; todos do Código Penal.

4. Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ.

5. Sem custas.

6. P. R. I. Cumpra-se.

Caracaraí, 27 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0013245-27.2008.8.23.0020
Nº antigo: 0020.08.013245-7
Indiciado: A.V.V. e outros.
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ANTÔNIO VITOR
VIANA e ELIMÉRIA ROSA CHAVES, ambos qualificados nos autos em
epígrafe, dando-o(s) como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s)
descrita(s) no(s) art. 171, caput do Código Penal, por fatos ocorridos no
dia 26/09/2006.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra ANTÔNIO VITOR VIANA e
ELIMÉRIA ROSA CHAVES, já qualificados.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor

dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarrcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais desta Comarca e do
SINIC.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

009 - 0013966-42.2009.8.23.0020
Nº antigo: 0020.09.013966-6
Indiciado: E.C.S.
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ELIANE CASTRO
DE SENA, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o(s) como
incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 171, caput, na
forma do art. 69, do Código Penal, por fatos ocorridos nos anos de 2005
a 2008.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra ELIANE CASTRO DE
SENA, já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)

Boa Vista, 5 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6008 040/107



informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiõões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Designo o dia 15/08/2017, às 14h30min, para realização de audiência
para suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº
9.099/95.
13.	Intimem-se. Cumpra-se.
Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0014728-58.2009.8.23.0020
Nº antigo: 0020.09.014728-9
Réu: Alceu Turiano Matos Antunes
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ALCEU TURIANO
MATOS ANTUNES, ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO e ADAÍLTON DA
CONCEIÇÃO, qualificados nos autos em epígrafe, dando-o(s) como
incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 171, caput do
Código Penal, por fatos ocorridos no mês de fevereiro do ano de 2009.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra ALCEU TURIANO MATOS
ANTUNES, ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO e ADAÍLTON DA CONCEIÇÃO,
já qualificados.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).

Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se  o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Designo o dia 15/08/2017, às 14 horas, para realização de audiência
para suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº
9.099/95.
13.	Intimem-se. Cumpra-se.
Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

011 - 0000245-76.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000245-5
Indiciado: R.N.S.P.
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra RAIMUNDO
NONATO SILVA PINTO, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o(s)
como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 147 e
150, § 1º, ambos do Código Penal, cominados com art. 5º, III e art. 7º, II
e V, da Lei nº 11.340/06, por fatos ocorridos no dia 14/11/2015.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra RAIMUNDO NONATO
SILVA PINTO, já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
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oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem  arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
012 - 0000314-50.2012.8.23.0020
Nº antigo: 0020.12.000314-8
Réu: André Luiz Pereira da Silva
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ANDRÉ LUIZ
PEREIRA DA SILVA, conhecido como "COQUINHO", qualificado nos
autos em epígrafe, dando-o(s) como incurso(s) na(s) conduta(s)
delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 155, § 1º, do Código Penal, por fatos
ocorridos em 28/10/2011.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA
SILVA, conhecido como "COQUINHO", já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos

autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residenntes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabend
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das demais Comarcas
do Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0000315-98.2013.8.23.0020
Nº antigo: 0020.13.000315-3
Réu: Elton Parente Freire
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ELTON
PARENTE FREIRE, conhecido como "PIAU", qualificado nos autos em
epígrafe, dando-o(s) como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s)
descrita(s) no(s) art. 213, § 1º c/c art. 226, II, ambos do Código Penal,
por fatos ocorridos no mês de dezembro de 2012.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra ELTON PARENTE FREIRE,
conhecido como "PIAU", já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testeemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
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em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Execução da Pena
014 - 0001290-91.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.001290-1
Réu: Marcelo Santos de Souza
 DESPACHO

Defiro cota ministerial (fls. 54).

Intime-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
015 - 0001006-83.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.001006-1
Indiciado: D.S.V.
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra DANIEL SOUSA
VIEIRA, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o(s) como incurso(s)
na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 129, § 1º, I do Código
Penal, por fatos ocorridos no dia 12/09/2011.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra DANIEL SOUSA VIEIRA, já
qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para

apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serãoo ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Designo o dia 15/08/2017, às 11h30min, para realização de audiência
para suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº
9.099/95.
13.	Intimem-se. Cumpra-se.
Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0000376-90.2012.8.23.0020
Nº antigo: 0020.12.000376-7
Indiciado: J.F.C.S.
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JOSÉ
FRANCISCO CAMPELO DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe,
dando-o(s) como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s)
art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por fatos ocorridos no dia 08/03/2012.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra JOSÉ FRANCISCO
CAMPELO DA SILVA, já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
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informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropoolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

017 - 0000859-23.2012.8.23.0020
Nº antigo: 0020.12.000859-2
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JOSUÉ
MOREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o(s)
como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 217-A,
§ 1º c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos no mês
de junho de 2012.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra JOSUÉ MOREIRA DOS
SANTOS, já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos

autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguass ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0000342-81.2013.8.23.0020
Nº antigo: 0020.13.000342-7
Réu: Leilson dos Santos Viana
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra LEILSON DOS
SANTOS VIANA, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o(s) como
incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 157, caput do
Código Penal, por fatos ocorridos no dia 07/04/2013.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra LEILSON DOS SANTOS
VIANA, já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, esssas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
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em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0000356-65.2013.8.23.0020
Nº antigo: 0020.13.000356-7
Indiciado: L.S.A.
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra LABAISE DA
SILVA ALMEIDA, conhecido como "TARTARUGA", qualificado nos autos
em epígrafe, dando-o(s) como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s)
descrita(s) no(s) art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do
Código Penal, por fatos ocorridos em meados de 2011.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra LABAISE DA SILVA
ALMEIDA, conhecido como "TARTARUGA", já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de  que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob

pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das demais Comarcas
do Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0000464-94.2013.8.23.0020
Nº antigo: 0020.13.000464-9
Indiciado: Criança/adolescente
 DECISÃO

Vistos etc.,

1. Trata-se de Autos de Inquérito Policial nº 114/2013, instaurado para
apurar fato ocorrido em 18/08/2013, tendo como vítima NATAN ALVES
DOS SANTOS.

2. Manifestando-se no feito, o presentante ministerial opinou pelo
arquivamento do feito (fls.23/23v).

3. Ante o exposto, acolho as razões lançadas pelo presentante
ministerial, para determinar o arquivamento do inquérito policial, com as
ressaldas do art. 18 e art. 28, ambos do Código de Processo Penal.

4. Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ.

5. Sem custas.

6. P. R. I. Cumpra-se.

Caracaraí, 28 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

021 - 0000478-78.2013.8.23.0020
Nº antigo: 0020.13.000478-9
Indiciado: D.X.S.
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra DORMEVAL
XAVIER DE SOUZA, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o(s)
como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 38 e art.
46, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.605/98, por fatos ocorridos no dia
22/06/2013.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
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o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra DORMEVAL XAVIER DE
SOUZA, já qualificado.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas oou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

022 - 0000248-31.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000248-9
Réu: Marcos Antonio Perally
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra MARCOS
ANTONIO PERALLY, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o(s)
como incurso(s) na(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 39 e 51
da Lei nº 9.605/98, com a agravante do art. 15, II, "a" do mesmo diploma
legal, em concurso material (Art. 69, CP), por fatos ocorridos no dia
14/10/2013.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra MARCOS ANTONIO
PERALLY, já qualificado.

4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Público que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que see forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

023 - 0000300-61.2015.8.23.0020
Nº antigo: 0020.15.000300-0
Indiciado: A.N.N.C. e outros.
 D E C I S Ã O
Vistos etc.,
1.	O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ANTÔNIO NIEL
NASCIMENTO COSTA, conhecido como "VAQUINHA" e ANTÔNIO
NIZETE NASCIMENTO COSTA, conhecido como "NIZETE"ambos
qualificados nos autos em epígrafe, dando-o(s) como incurso(s) na(s)
conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no(s) art. 155, § 4º, I e II do Código
Penal, em relação ao primeiro denunciado, e art. 155, caput do Código
Penal, em relação ao segundo denunciado, por fatos ocorridos no dia
26/09/2014.
2.	Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes os requisitos
de rejeição do art. 395 do Código de Processo Penal, e há prova, a
priori, de materialidade do(s) crime(s) e indícios fortes de autoria contra
o(s) denunciado(s).
3.	Ante o exposto, recebo a denúncia contra ANTÔNIO NIEL
NASCIMENTO COSTA, conhecido como "VAQUINHA" e ANTÔNIO
NIZETE NASCIMENTO COSTA, conhecido como "NIZETE", já
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qualificados.
4.	Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à
acusação, por escrito (CPP, art. 406 e segs do CPP), no prazo de dez
(10) dias (CPP, art. 396, parágrafo único), podendo, se quiser(em),
arguir(em) preliminares, alegar(em) tudo o que interesse à(s) sua(s)
defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as
provas pretendidas e arrolar(em) testemunha(s), qualificando-a(s) e
motivar(em) eventual(is) requerimento(s) de intimação judicial.
5.	Conste do Mandado a advertência de que, citado(s) e certificado o
decurso de prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor
constituído, será intimada a Defensoria Púbica ou nomeado defensor
dativo (identificar, com nome, telefone e correio eletrônico) para
apresentá-la.
6.	Ao lavrar a certidão, o Oficial de Justiça, além de certificar quanto à
citação do(s) acusado(s), individualmente, deve mencionar se esse(s)
informou(aram) se pretende(m) ou não constituir(em) advogado(s).
Certificada a não constituição de advogado e decorrido o prazo, desde
já, nomeio como defensor o Defensor Públicoo que atua nesta Vara para
oferecê-la e patrocinar a defesa do(s) acusado(s) no decorrer do
processo (art. 408 do CPP), pelo que deve ser intimado com carga dos
autos.
7.	Advirta-se o(s) acusado(s) de que se forem arroladas testemunhas
residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, essas
serão ouvidas na comarca de sua(s) residência(s) se, intimada(s),
afirmar(em) a impossibilidade de comparecimento e a recusa de defesa
em providenciar seu comparecimento espontâneo.
8.	Advirta-se, ainda, o(s) acusado(s) de que a partir do recebimento da
denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a
este Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial, sob
pena de ser considerado revel (art. 367 do CPP).
9.	Conforme o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
cientifique(m)-se o(s) acusado(s) de que, em eventual procedência da
ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos
pela(o)s ofendida(o)s, cabendo-lhe(s) manifestar(em)-se a respeito na
resposta à acusação.
10.	Determino à Serventia:
a) Comunique-se à vítima;
b) Processar em apartado de eventuais exceções apresentadas no
prazo de resposta escrita;
c) Alimentar os serviços de estatística e bancos de dados (SINIC e
INFOSEG) com os dados relativos ao(s) acusado(s) e respectivo
processo;
d) Inserir o caso no sistema de controle de presos provisórios, se for
caso de acusado preso;
e) Alterar a característica da autuação, de inquérito policial para ação
penal, a ser solicitada ao Cartório Distribuidor;
f)  Cert i f icar se houve encaminhamento de laudos periciais
eventualmente necessários, tais quais falsidade, merceológico, tóxicos,
necroscópico, cadavérico etc. e, caso em caso de não atendimento,
reiterar imediatamente com prazo de cinco (5) dias;
g) Apor tarja ou identificação nos feitos em que haja acusado preso ou
com prazo prescricional reduzido (menores de vinte e um anos e
maiores de setenta anos) e regime de publicidade restrita (sigilosos);
h) Junte-se Certidão de antecedentes criminais das Comarcas do
Estado.
11.	Procedam-se às diligências necessárias, observadas as cautelas
legais.
12.	Intimem-se. Cumpra-se.

Caracaraí, 29 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
024 - 0000553-15.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000553-2
Réu: Jacy dos Santos Lima
 DESPACHO

Razão assiste à Defesa.

Designe-se audiência para oferecimento de suspensão condicional do
processo.

Caracaraí, 29 de Junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial

025 - 0000773-86.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.000773-7
Indiciado: J.O.S.
 DECISÃO

Vistos etc.,

1. Trata-se de Autos de Inquérito Policial nº 025/11, instaurado para
apurar fato ocorrido em
22/01/2011, atribuído a JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA, tendo como vítima
MANOEL FÉLIX DE SOUSA.

2. Manifestando-se no feito, o presentante ministerial opinou pelo
arquivamento do feito (fls. 68/68vº).

3. Ante o exposto, acolho as razões lançadas pelo presentante
ministerial, para determinar o arquivamento do feito, com as ressalvas
do art. 18 e art. 28, ambos do Código de Processo  Penal.

4. Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ.

5. Sem custas.

6. P. R. I. Cumpra-se.

Caracaraí, 28 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

026 - 0001125-44.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.001125-9
Indiciado: C.-.C.E.R.
 SENTENÇA

Vistos etc.,

1. Trata-se de Autos de Inquérito Policial nº 060/11, instaurado para
apurar fato ocorrido em 08/09/2011, inserto no art. 129, § 6º, do Código
Penal, atribuído a COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA (CERR),
tendo como vítima OBERDAN RODRIGUES DOS SANTOS e MESSIAS
AGOSTINHO NETO DOS SANTOS.

2. Manifestando-se no feito, o presentante ministerial opinou pela
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão
punitiva com base na pena máxima cominada e consequente
arquivamento do feito (fls. 64).

3. Ante o exposto, acolho as razões lançadas pelo presentante
ministerial, para extinguir a punibilidade de em relação à imputação do
art. 129, § 6º, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva com base na pena máxima cominada, com base art.
107, IV; art. 109, V;  art. 117, I; e art. 119; todos do Código Penal.

4. Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
anotações e baixas devidas, atentando-se para o disposto na Portaria n.º
112/2010-CGJ.

5. Sem custas.

6. P. R. I. Cumpra-se.

Caracaraí, 27 de junho de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
027 - 0000332-32.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000332-1
Réu: José Medrado Nogueira e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
25/07/2017 às 10:00 horas.
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Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Expediente de 03/07/2017

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

Boletim Ocorrê. Circunst.
028 - 0000093-91.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000093-7
Infrator: Criança/adolescente e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
15/08/2017 às 16:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Mucajai

Índice por Advogado
000190-RR-N: 003

000637-RR-N: 003

001092-RR-N: 003

001133-RR-N: 001

001191-RR-N: 003

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 03/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

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

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Ação Penal
001 - 0000029-51.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000029-0
Réu: Rislander Daré Neumann e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
21/08/2017 às 14:00 horas.
Advogado(a): Isabel Bahia da Silva

002 - 0000358-34.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000358-7
Réu: Renato Luan Fernandes Novaes
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
21/08/2017 às 15:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 04/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

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

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Ação Penal
003 - 0000591-94.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000591-1
Réu: Carlos Henrique de Castro Reis e outros.
 Autos nº 0030.16.000591-1

DESPACHO

Vista ao MP acerca do pedido de fls210/211;
Após, conclusos.
Mucajaí/RR, 04 de julho de 2017.

Cláudio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz Titular da Comarca
Advogados: Moacir José Bezerra Mota, Ben-hur Souza da Silva,
Raimundo de Albuquerque Gomes, Rubens da Mata Lustosa Junior

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
000317-RR-B: 016

000330-RR-B: 021

000377-RR-B: 015

000618-RR-N: 002

000716-RR-N: 021

150513-SP-N: 001

212016-SP-N: 001

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 03/07/2017

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
Dayna Thalyta Gomes do Nascimento Duarte

Procedimento Comum
001 - 0001549-39.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001549-5
Autor: Luiz Pereira Neto
Réu: Inss
Diante de fls.124/126 e a concordância pela autora dos cálculos em
fls.135, expeça-se os documentos necessários para o recebimento do
crédito (precatório ou rpv). Expedientes necessários. Rlis, 29/06/2017.
Joana Sarmento de Matos, Juíza de Direito resp. pela Comarca.
Advogados: Elizane de Brito Xavier, Fernando Fávaro Alves
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002 - 0001527-78.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001527-1
Autor: Neli Dalazoana
Réu: Inss
 Diante da manifestação de fls. 184/185 admito a execução no novo
valor informado. Cite-se, pois, o INSS nos moldes da decisão de fl. 184
com o novo valor da execução. Expedientes necessários. Rorainópolis,
30/06/2017. Dra. Joana Sarmento de Matos, Juíza de Direito,
respondendo pela Comarca
Advogado(a): Valdenor Alves Gomes

Vara Criminal
Expediente de 03/07/2017

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
Dayna Thalyta Gomes do Nascimento Duarte

Ação Penal
003 - 0000062-24.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000062-7
Réu: Fernando Matheus da Silva Farias
Decisão: Recebo o recurso interposto. Diante de fls.89 e do fato de
haver provimentos do TJ/RR que as razões devem ser apresentadas em
1° grau, abra-se vista à Defesa para as razões.Após, vista ao MPE para
as contrarrazões.Por fim, com razões e contrarrazões remeta-se ao
TJRR, sem necessidade de despacho.Decisão:Recebo o recurso
interposto. Diante de fls.89 e do fato de haver provimento do TJ/RR que
as razões devem ser apresentadas em 1ºgrau, abra-se vista à Defesa
para as razões. Após, vista ao MPE para as contrarrazões.Por fim, com
razões e contrarrazões remeta-se ao TJ/RR, sem necessidade de novo
despacho.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal Competên. Júri
004 - 0000297-25.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000297-1
Réu: Ana Maria Rodrigues e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
17/08/2017 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
005 - 0000257-14.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000257-0
Réu: Clair Ortiz
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
16/08/2017 às 10:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000900-69.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000900-5
Réu: Josildo Santos Araújo
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
15/08/2017 às 15:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0000547-24.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000547-7
Réu: Robson Rodrigues Alves
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
17/08/2017 às 14:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000767-22.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000767-1
Réu: Neuzion Saldanha Cruz
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
16/08/2017 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Execução da Pena
009 - 0001187-66.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.001187-0

Réu: Jose Mario Rodrigues de Freitas
Audiência ADMONITÓRIA designada para o dia 15/08/2017 às 10:30
horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
010 - 0000376-67.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000376-1
Réu: Jeferson Ferreira Alves
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
17/08/2017 às 16:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

011 - 0000743-96.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000743-9
Réu: Hyane Araújo de Almeida e outros.
Audiência ADMONITÓRIA designada para o dia 15/08/2017 às 09:30
horas.
Nenhum advogado cadastrado.

012 - 0000580-48.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000580-0
Réu: Gilson dos Santos Silva
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
15/08/2017 às 16:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0000076-08.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000076-7
Réu: Valteir Henrique do Nascimento, Vulgo "chaves"
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
22/08/2017 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0000266-68.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000266-4
Réu: Daniel Guimarães Silva
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
22/08/2017 às 09:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0000768-07.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000768-9
Réu: Edlan Gomes Silva e outros.
A resposta apresentada pela DPE de fls. 74 e pelo advogado em fls.
80/81 não conduz a nenhuma hipótese do Art. 395 e/ou Art. 397, ambos
do Código Penal. Assim, ratifico o recebimento da inicial acusatória e
determino a designação de AIJ.
Advogado(a): Alysson Batalha Franco

016 - 0001331-40.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.001331-4
Réu: Isaias Soares Pereira e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
16/08/2017 às 09:30 horas.
Advogado(a): Paulo Sergio de Souza

017 - 0000187-26.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000187-4
Réu: Raimundo Nonato Torres da Costa
Audiência ADIADA para o dia 15/08/2017 às 14:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0000552-46.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000552-7
Réu: Adão de Sousa Silva e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
17/08/2017 às 15:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

019 - 0000032-23.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000032-2
Réu: Orides Simão do Nascimento
Decisão: Autorizo o réu ORIDES SIMÃO DO NASCIMENTO,a ausentar-
se da Comarca de Rorainópolis, pelo período de 30(trinta)dias.
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0000240-07.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000240-1
Réu: Ney Souza Brasil
Audiência ADMONITÓRIA designada para o dia 15/08/2017 às 10:00
horas.
Nenhum advogado cadastrado.

021 - 0000554-50.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000554-5
Réu: Lisarb dos Anjos Filho
DÊ-SE VISTA AO ADVOGADO DO RÉU, NO PRAZO LEGAL.
Advogados: Jaime Guzzo Junior, Jose Vanderi Maia
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Infância e Juventude
Expediente de 03/07/2017

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
Dayna Thalyta Gomes do Nascimento Duarte

Proc. Apur. Ato Infracion
022 - 0000630-40.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000630-1
Infrator: Criança/adolescente e outros.
Audiência Preliminar designada para o dia 15/08/2017 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Prot. Criança Adoles
023 - 0000310-87.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000310-0
Criança/adolescente: Criança/adolescente e outros.
Audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 10/08/2017 às 10:30
horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Proc. Apur. Ato Infracion
024 - 0000307-35.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000307-6
Infrator: Criança/adolescente e outros.
Audiência Preliminar designada para o dia 10/08/2017 às 08:30 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara de Execução
Expediente de 03/07/2017

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
Dayna Thalyta Gomes do Nascimento Duarte

Execução da Pena
025 - 0000543-21.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000543-8
Réu: Danielle de Souza Carneiro
Decisão:...Em consonância com o parquet e DPE defiro a transferência
da execução penal de DANIELLE DE SOUZA CARNEIRO da Comarca
de Rorainópolis para Boa Vista.Remeta-se a execução para Boa Vista.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de São Luiz do Anauá

Índice por Advogado
000858-RR-N: 001

001387-RR-N: 001

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 03/07/2017

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

Antônio Carlos Scheffer Cezar
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto

Camila Guerra
Francisco Jamiel Almeida Lira

Embargos à Execução
001 - 0000162-03.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000162-6
Autor: Varivaldo Antonio Paiao
Réu: Banco da Amazonia
Despacho:Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Dê-se vista ao
Embargado, pelo prazo de 15(quinze) dias. Intime-se. Jaime Plá Pujades
de Ávila/Juiz de Direito.
Advogados: Diego Lima Pauli, Halisson Francisco Torres Merces

Vara Criminal
Expediente de 03/07/2017

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
Camila Guerra

Francisco Jamiel Almeida Lira

Ação Penal
002 - 0000062-19.2015.8.23.0060
Nº antigo: 0060.15.000062-2
Réu: Evandro Soares da Rocha
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Alto Alegre

Índice por Advogado
000727-RR-N: 002

001251-RR-N: 003

001502-RR-N: 002

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 03/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Sissi Marlene Dietrichi Schwantes

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Hevandro Cerutti
Igor Naves Belchior da Costa

José Rocha Neto
Kleber Valadares Coelho Junior

Madson Welligton Batista Carvalho
Márcio Rosa da Silva

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Marco Antonio Bordin de Azeredo

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

Valdir Aparecido de Oliveira
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ESCRIVÃO(Ã):
Augusto Santiago de Almeida Neto

Lorena Barbosa Aucar Seffair

Ação Penal
001 - 0000005-69.2015.8.23.0005
Nº antigo: 0005.15.000005-6
Réu: Juliao Teixeira
 "(...) Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, ipso
facto, condenar JULIÃO TEIXEIRA ao dispositivo do art. 302, com a
causa de aumento do parágrafo primeiro, inciso I, ambos da Lei nº
9.503/97.(...)".Alto Alegre,  26/06/2017.Sissi Marlene Dietrich
Schwantes.Juíza de Direito Titular da Comarca.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000035-07.2015.8.23.0005
Nº antigo: 0005.15.000035-3
Réu: Francisco das Chagas do Nascimento
 "(...) Pelo exposto, conheço dos embargos e, no mérito, acolho-os para
alterar a terceira fase da dosimetria da pena, fazendo constar  01 (um)
ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 21 (vinte e um)
dias-multa, como pena definitiva.  (...)".Alto Alegre (RR), 03.07.2017.
Sissi Schwantes.Juíza de Direito.
Advogados: Wenston Paulino Berto Raposo, Cassiano Cabral dos
Santos Moita

Vara Criminal
Expediente de 04/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Sissi Marlene Dietrichi Schwantes

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Hevandro Cerutti
Igor Naves Belchior da Costa

José Rocha Neto
Kleber Valadares Coelho Junior

Madson Welligton Batista Carvalho
Márcio Rosa da Silva

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Marco Antonio Bordin de Azeredo

Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Augusto Santiago de Almeida Neto
Lorena Barbosa Aucar Seffair

Ação Penal
003 - 0000239-56.2012.8.23.0005
Nº antigo: 0005.12.000239-8
Réu: A.C.C.
 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Resposta à Acusação, apresentada pelo acusado ADÃO
CONCEIÇÃO COSTA, na qual requer a absolvição do denunciado por
insuficiência de prova, em síntese, fls. 23/30.

Manifestação ministerial às fls. 32/32-v.

É o relatório. Decido.

O pedido de rejeição da denúncia e/ou absolvição sumária não pode ser
acolhido, pois não se pode, neste momento processual, discutir a inépcia
ou não da denúncia, tendo em vista que já houve o seu recebimento
pelo juízo e, quanto a eventual atipicidade da conduta, ou insuficiência
de prova, não pode ser acolhida neste momento inicial, diante dos
elementos do caderno investigativo, uma vez que, nessa fase inaugural,
mesmo que se houvessem eventuais dúvidas, prevalece o interesse da
coletividade, pois, somente no momento de se julgar o mérito, é que as
dúvidas beneficiam o acusado.

Pelo exposto, rejeito o pedido contido na defesa preliminar apresentado
pelo acusado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/08/2017, às
14h.

Ciência ao MP e DEFESA.

Intimem-se as testemunhas de fls. 03 e 30, bem como o réu.

Alto Alegre-RR, 03.07.2017.

Sissi Marlene Dietrich Schwantes
Juíza de Direito
Advogado(a): Jonilson Teixeira Goes

Infância e Juventude
Expediente de 03/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Sissi Marlene Dietrichi Schwantes

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Hevandro Cerutti
Igor Naves Belchior da Costa

José Rocha Neto
Kleber Valadares Coelho Junior

Madson Welligton Batista Carvalho
Márcio Rosa da Silva

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Augusto Santiago de Almeida Neto
Lorena Barbosa Aucar Seffair

Exec. Medida Socio-educa
004 - 0000225-67.2015.8.23.0005
Nº antigo: 0005.15.000225-0
Infrator: Criança/adolescente
 .
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Pacaraima

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 03/07/2017

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Francisco Raimundo Albuquerque

Ação Penal
001 - 0001326-97.2007.8.23.0045
Nº antigo: 0045.07.001326-8
Réu: Edvaldo Dias Viana
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
002 - 0000503-11.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000503-4
Réu: I.S.B.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Boa Vista, 5 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6008 051/107



Ação Penal
003 - 0000357-04.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000357-7
Réu: Leandro da Silva
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0001057-48.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.001057-7
Réu: Ivan de Souza Batista
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000177-90.2012.8.23.0045
Nº antigo: 0045.12.000177-6
Réu: Raimundo Delgado Martins
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
006 - 0000637-38.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000637-0
Indiciado: J.R.P.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
007 - 0000335-09.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000335-1
Réu: Jose Henrique Bentes Barroso
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Expediente de 03/07/2017

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Masato Kojima
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Francisco Raimundo Albuquerque

Habilitação Para Adoção
008 - 0000641-46.2014.8.23.0045
Nº antigo: 0045.14.000641-7
Autor: E.P.S.P. e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Proc. Apur. Ato Infracion
009 - 0000206-38.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000206-6
Infrator: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Apur Infr. Norm. Admin.
010 - 0001023-73.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.001023-9
Réu: A.A.F. e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Proc. Apur. Ato Infracion
011 - 0000757-57.2011.8.23.0045
Nº antigo: 0045.11.000757-7
Infrator: Criança/adolescente e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Exec. Medida Socio-educa
012 - 0000217-33.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000217-1
Infrator: K.R.S.B.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Bonfim

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 03/07/2017

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

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Francisco Jamiel Almeida Lira

Ação Penal
001 - 0000037-76.2016.8.23.0090
Nº antigo: 0090.16.000037-9
Réu: Richardson Soares Fonseca
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça.
Nenhum advogado cadastrado.
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5ª VARA CÍVEL

Expediente de 04/07/2017

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

PROCESSO Nº 0903112-23.2011.8.23.0010

O MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Cível da
Comarca  de  Boa  Vista/RR,  Dra.  Eduardo
Messaggi  Dias,  no  uso  de  suas  atribuições
legais e na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos que por este Juízo tramitam os autos sob o nº 0903112-23.2011.8.23.0010, AÇÃO DE
USUCAPIÃO,  em  que  figura  como  autor(a)  ANTONIA  GOMES  RODRIGUES  DE  MORAIS e  como
requerido(a)  ANA KÁTIA FERREIRA DE ASSUNÇÃO  e outros, tendo por objeto situado na rua Oder
Brasil, nº 593, Bairro Jardim Floresta, CEP 69.312-078, e refere-se ao lote de terras nº 384 da quadra nº
337  (antigo  50),  zona  4,  extensão  de  377,50  m²,  Boa  Vista/RR.  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 o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma
da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Boa Vista-RR, aos 04 (quatro) dias do mês de
julho do ano dois mil e dezessete.

ADAHRA CATHARINIE REIS MENEZES
Diretora de Secretaria

SICOJURR - 00057518
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 0703844-85.2011.8.23.0010

O MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Cível da
Comarca  de  Boa  Vista/RR,  Dra.  Eduardo
Messaggi  Dias,  no  uso  de  suas  atribuições
legais e na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos que por este Juízo tramitam os autos sob o nº  0703844-85.2011.8.23.0010,  AÇÃO
MONITÓRIA, em que figura como autor RUDOLF WILT  e como requerido THIAGO DA SILVA GUARIENTI,
brasileiro, inscrito no CPF 006.228.950-01, atualmente estando o requerido em lugar incerto e não sabido,
razão pela qual expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para que este, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da publicação deste edital, conteste a ação, sob pena de revelia.  Não o fazendo,
presumir-se-ão  verdadeiros  os  fatos  afirmados  pelo(s)  autor(es)  na  inicial.  No  caso  de  revelia  será
nomeado curador especial, nos termos dos arts. 256 e 257, IV, do CPC. Para que chegue ao conhecimento
do  interessado  e  ninguém  possa  alegar  desconhecimento  no  futuro,  mandou  o  MM.  Juiz  expedir  o
presente, que será publicado e afixado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de
Boa Vista (RR), aos 04 (quatro) dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete.

ADAHRA CATHARINIE REIS MENEZES
Diretora de Secretaria

SICOJURR - 00057518
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EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº 0709772-42.2013.8.23.0010

O MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Cível da
Comarca  de  Boa  Vista/RR,  Dra.  Eduardo
Messaggi  Dias,  no  uso  de  suas  atribuições
legais e na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos que por este Juízo tramitam os autos sob o nº  0709772-42.2013.8.23.0010, AÇÃO
REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, em que figura como autor ANTONIA
MARIA ARAUJO FERREIRA  e como requerido JOSÉ DA COSTA PADILHA , brasileiro, inscrito no CPF
034.429.262-20, atualmente estando o requerido em lugar incerto e não sabido, razão pela qual expediu-se
o presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para que este, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
publicação deste edital, conteste a ação, sob pena de revelia. Não o fazendo, presumir-se-ão verdadeiros
os fatos afirmados pelo(s) autor(es) na inicial.  No caso de revelia será nomeado curador especial,  nos
termos dos arts. 256 e 257, IV, do CPC. Para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém
possa alegar desconhecimento no futuro, mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e
afixado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Boa Vista (RR), aos 04 (quatro)
dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete.

ADAHRA CATHARINIE REIS MENEZES
Diretora de Secretaria

SICOJURR - 00057518
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1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA JUSTIÇA MILITAR

Expediente de 04/07/2017

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

A MM Juíza de Direito Lana Leitão Martins, titular da 1ª
Vara do Júri, no uso de suas atribuições legais, na forma
da lei, etc...

Faz saber  a  todos quanto o presente  EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele  tiverem conhecimento que
tramita  neste  juízo  criminal  os  autos  n.º  0816781-28.2017.8.23.0010,  que  tem  como  acusado(a)
FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Boa Vista-RR, nascido aos 28.10.1989, RG n.
224159-2 SSP/RR, filho de Francisco Oliveira e Roberta Ribeiro de Azevedo, estando em lugar não sabido,
foi denunciadao pelo Ministério Público Estadual por suposta prática de crime previsto no artigo 121, §2º,
incisos I, IV eVII, do CPB, e art. 2º, caput, da Lei 12.850/13. Como não foi possível citá-lo(a) pessoalmente,
fica CITADO(A) pelo presente edital, ficando ciente da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,
bem como que deverá comparecer ao cartório da 1ª vara do Júri, situada no Fórum Min. Evandro Lins e
Silva – Avenida CB-PM José Tabira de Alencar, 602, Caranã, Boa Vista/RR.  CEP 69313-595. Telefone (95)
3194-2643, a fim de responder a acusação, por escrito, por intermédio de advogado, no prazo de 10 (dez)
dias, nos termos do artigo 406 do CPP, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interessa sua defesa:
oferecer  documentos  e  justificações,  especificar  as  provas  pretendidas  e  arrolar  testemunhas,  até  o
máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, bem como para ficar
ciente de possível fixação de dano material fixado em prol da(s) Vítima(s) ou de seus familiares, em caso
de condenação, advertindo-lhe, igualmente, que, em não sendo apresentada a resposta no prazo legal, a
juíza nomeará defensor para oferecê-la. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista/RR, dia 04 de julho de
2017. Eu, Diretora de Secretaria, subscrevo e assino.

ALINE MOREIRA TRINDADE

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

Expediente de 04/07/2017

MMª JUÍZA DE DIREITO
LANA LEITÃO MARTINS

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

Na conformidade do artigo 435 do Código de Processo Penal,  a lista dos processos que deverão ser
julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular, a ter início no dia 02 de agosto de 2017, às 09:00 horas é a
seguinte:

PAUTA DE   AGOSTO A SETEMBRO DE 2017

MÊS DE AGOSTO/2017

 
 Dia 02/08/2017 – 2ª TURMA (QUARTA-FEIRA) - 1ª SESSÃO
 Ação Penal: 0010689-29-2001.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA 
Vítima: JOSIMAR RAMOS DE CARVALHO
Art. 121, caput, do CPB. 
Situação: RÉU PRESO
Defesa: EDNALDO GOMES VIDAL – OAB/RR 155/B
 

 Dia 07/08/2017 – 1ª TURMA (SEGUNDA-FEIRA) – 2ª SESSÃO
 Ação Penal: 0003471-56.2015.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réus: FLÁVIO SILVA DE ARAÚJO e ELENILSON FARIAS ARAÚJO
Vítima: MARCELO LUAN RIBEIRO DA SILVA PEREIRA 
Art. 121, § 2°, inciso I e lV, do CPB
Situação: RÉU PRESO
Defesa: JOSE VANDERI MAIA – OAB 716N-RR 
              NILTER DA SILVA PINHO – OAB 153N-RR 

 
Dia 09/08/2017 – 2ª TURMA (QUARTA-FEIRA) – 3ª SESSÃO
 Ação Penal: 0017567-76.2015.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: AUSLÉDIO TORQUATO DOS SANTOS 
Vítima: DIONE DOS SANTOS MARQUES
Art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
Situação:  RÉU PRESO
Defesa: JOSE FABIO MARTINS DA SILVA – OAB 118B-RR 
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 Dia 14/08/2017 – 1ª TURMA (SEGUNDA-FEIRA) – 4ª SESSÃO (violência doméstica)
 Ação Penal: 0010470-16.2001.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: GUTEMBERG CAVALCANTE DE SOUZA 
Vítima: JOSILENE DA SILVA
Art. 121, §2º, inc. II e IV, do CPB
Situação:  RÉU PRESO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 16/08/2017 – 2ª TURMA (QUARTA-FEIRA) – 5ª SESSÃO
 Ação Penal: 0001833-85.2015.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réus: JOHNNY COELHO DA SILVA e WARLEN DA SILVA 
Vítima: IVANEIDE BATISTA DA SILVA 
Art. 121, § 2°, inc. l e lV, do CPB
Situação:  RÉU PRESO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 21/08/2017 – 1ª TURMA (SEGUNDA-FEIRA) – 6ª SESSÃO  (violência doméstica)
 Ação Penal: 0017622-61.2014.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: WESCELEY FAWLER LIMA DA SILVA
Vítima: SUZIANE SALES SIQUEIRA 
Art. 121, § 2°, inc. ll e lll, c/c art. 14, inc. ll, ambos do CPB
Situação: RÉU PRESO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 23/08/2017 – 2ª TURMA (QUARTA-FEIRA) – 7ª SESSÃO
 Ação Penal: 0104956-51.2005.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: MARLON GOMES DA SILVA
Vítima: DEIVID COSTA CANTOARIO 
Art. 121, § 2°, inc. ll,  do CPB
Situação: RÉU PRESO
Defesa: Paulo Luis de Moura Holanda – OAB 481N-RR  

 Dia 28/08/2017 – 1ª TURMA (SEGUNDA-FEIRA) – 8ª SESSÃO
 RESERVADO PARA INCLUSÃO DE PROCESSO DE RÉU PRESO

 Dia 30/08/2017 – 2ª TURMA (QUARTA-FEIRA) – 9ª SESSÃO
 RESERVADO PARA INCLUSÃO DE PROCESSO DE RÉU PRESO
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 MÊS DE SETEMBRO/2017

 Dia 04/09/2017 – 1ª TURMA (SEGUNDA-FEIRA) – 10ª SESSÃO
 Ação Penal: 0010.15.002535-0(SISCOM)
Autor: Justiça Pública
Réu: FRANCIMAR DA SILVA RODRIGUES 
Vítima: PAULO FRANCISCO GABRIEL
Art. 121, § 2°, inc. lV,  c/c art. 14, II, ambos do CPB
Situação: RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 06/09/2017 – 2ª TURMA (QUARTA-FEIRA) – 11ª SESSÃO
 Ação Penal: 010.13.005911-3 (SISCOM)
Autor: Justiça Pública
Réu: FRANKMAR CASTRO DE SOUZA
Vítima: RICARDO NUNES DE CASTRO
Art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
Situação: RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 11/09/2017 – 1ª TURMA (SEGUNDA-FEIRA) – 12ª SESSÃO
 Ação Penal: 0020368-67.2012.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réus: JULIO CESAR DE OLIVEIRA REGO e NORBERTO PASSOS DA SILVA JUNIOR 
Art. 121, § 2°, incisos ll e lV, c/c art. 29, ambos do CPB
Situação: RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA- 

 Dia 13/09/2017 – 2ª TURMA (QUARTA-FEIRA) – 13ª SESSÃO
 Ação Penal: 0006975-46.2010.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: TIAGO SARAIVA LOPES
Vítima: LEADRO OLIVEIRA CAMPOS
Art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 129, ambos do CPB 
Situação: RÉU SOLTO 
Defesa:  EDNALDO GOMES VIDAL - OAB 155B-RR

 Dia 18/09/2017 – 1ª TURMA (SEGUNDA-FEIRA) – 14ª SESSÃO
 Ação Penal: 00202632-91.2008.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: ANTONIO FÉLIX DA SILVA
Vítima: MARCUS FÁBIO GOMES
Art. 121, §2°, incisos II e lll, c/c art. 14, inciso II, do CPB e art. 244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
Adolescente).
Situação: RÉU SOLTO
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 20/09/2017 – 2ª TURMA (QUARTA-FEIRA) – 15ª SESSÃO
 Ação Penal: 0008633-03.2013.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu:  FRANCISCO TONY DE PAULA
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Vítimas: KATIA REGINA DE MELO MACEDO e RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
Art. 121, § 2.°, III, c/c o art. 14, Il e art. 70, todos do CP.
Situação: RÉU SOLTO 
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 25/09/2017 – 1ª TURMA (SEGUNDA-FEIRA)  – 16ª SESSÃO
 Ação Penal: 0155958-89.2007.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: VALMIR PEREIRA DOS SANTOS
Vítima: HARLLESON KENNED GOMES DA SILVA 
Art. 121, § 2°, inc. I e lV,  do CPB
Situação: RÉU SOLTO 
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA

 Dia 27/09/2017 – 2ª TURMA (QUARTA-FEIRA) – 17ª SESSÃO
 Ação Penal: 0000450-43.2013.8.23.0010 (PROJUDI)
Autor: Justiça Pública
Réu: JOAO BATISTA DALLABRIDA SILVA 
Vítima: JOSÉ ANTÔNIO SILVA SALOMÃO 
Art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso Il, ambos do CPB
Situação: RÉU SOLTO 
Defesa: DEFENSORIA PÚBLICA
 

 

OBS: O sorteio dos Jurados será realizado no dia 06 de julho de 2017, às nove horas, na sala de
Audiências da 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e Justiça Militar. Após reordenamento e inclusão,
fica, ainda, reservado os dias 28/08/2017 e 30/08/2017     para inclusão de processos de réus presos
como dispõe o art. 429, §2º, do CPB.
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VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Expediente de 04 de julho de 2017.

Edital de Intimação
Prazo: 10 (DEZ) dias

Artigo 392, inciso VI, do C.P.P.

O  MMª.  Juiz  substituto,  Dr.  CLEBER
GONÇALVES  FILHO,  Substituto  na  Vara  de
Entorpecentes  e  Organizações  Criminosas,  no
uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
etc...

FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo Criminal tramitam os autos de Ação Penal nº. 0018019-62.2010.8.23.0010 movido em desfavor
de DAVI LIMA SIMÕES, brasileiro, solteiro, natural de Aracaju/SE, nascido em 24/08/1989, RG n° 346.038-
0 SSP/RR, CPF n° 006.666.152-84, filho de Antônio Simões e Rute Ferreira Lima Simões, por ter sido
processado,  julgado  e  sentenciado,  encontrando-se  atualmente  em lugar  incerto  e  não  sabido,  fica  o
mesmo INTIMADO nos termos do art. 686, do C.P.P. para que recolha o valor de R$ 24.629,67 (vinte e
quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) e R$ 89,92 (oitenta e nove reais e
noventa e dois centavos), correspondente a pena de multa e as custas processuais respectivamente, no
prazo de 10 (dez) dias,  juntado aos autos comprovante de recolhimento,  ficando advertido  que o não
pagamento  no  prazo  legal  acarretara  na  inscrição  de  seu  nome  na  dívida  ativa  do  estado.  Para
conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será afixado no quadro mural do átrio deste Juízo
e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa Vista (RR), aos
quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete. Eu, Diretor(a) de Secretaria, subscrevo e
assino, de ordem.

GEOVANI DE MOURA
Diretor de Secretaria em substituição

Mat. 3011087
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Edital de Intimação
Prazo: 10 (DEZ) dias

Artigo 392, inciso VI, do C.P.P.

O  MMª.  Juiz  substituto,  Dr.  CLEBER
GONÇALVES  FILHO,  Substituto  na  Vara  de
Entorpecentes  e  Organizações  Criminosas,  no
uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
etc...

FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo Criminal tramitam os autos de Ação Penal nº. 0018019-62.2010.8.23.0010 movido em desfavor
de DAYVID CARLOS RAMOS CARVALHO, vulgo “QUINHO”, brasileiro, solteiro, natural de Boa Vista/RR,
nascido em 26/10/1991,  RG n° 2.685.627-1  SSP/AM,  CPF n°  não informado,  filho de Carlos  Oleomar
Carvalho e Francisca Eliane do Carmo, por ter sido processado, julgado e sentenciado, encontrando-se
atualmente em lugar incerto e não sabido, fica o mesmo INTIMADO nos termos do art. 686, do C.P.P. para
que recolha o valor de R$ 9.039,21 (nove mil e trinta nove reais e vinte e um centavos) e R$ 89,92 (oitenta
e  nove  reais  e  noventa  e  dois  centavos),  correspondente  a  pena  de  multa  e  as  custas  processuais
respectivamente,  no prazo de 10 (dez)  dias,  juntado aos autos  comprovante  de recolhimento,  ficando
advertido que o não pagamento no prazo legal acarretara na inscrição de seu nome na dívida ativa do
estado. Para conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será afixado no quadro mural do
átrio deste Juízo e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista  (RR),  aos  quatro  dias  do mês de julho  do ano de dois  mil  e  dezessete.  Eu,  Diretor(a)  de
Secretaria, subscrevo e assino, de ordem.

GEOVANI DE MOURA
Diretor de Secretaria em substituição

Mat. 3011087
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Edital de Intimação
Prazo: 10 (DEZ) dias

Artigo 392, inciso VI, do C.P.P.

O  MMª.  Juiz  substituto,  Dr.  CLEBER
GONÇALVES  FILHO,  Substituto  na  Vara  de
Entorpecentes  e  Organizações  Criminosas,  no
uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
etc...

FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo Criminal tramitam os autos de Ação Penal nº. 0018019-62.2010.8.23.0010 movido em desfavor
de  ELIEUDES DO CARMO RAMOS, vulgo “MAGRINHO” ou “MAGRELO”, brasileiro, solteiro, natural de
Boa Vista/RR, nascido em 09/09/1982, RG n° 211.196 SSP/RR, CPF n° não informado, filho de Francisca
Eliane do Carmo Ramos, por ter sido processado, julgado e sentenciado, encontrando-se atualmente em
lugar incerto e não sabido, fica o mesmo INTIMADO nos termos do art. 686, do C.P.P. para que recolha o
valor de R$ 18.072,42 (dezoito mil e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) e R$ 89,92 (oitenta e
nove  reais  e  noventa  e  dois  centavos),  correspondente  a  pena  de  multa  e  as  custas  processuais
respectivamente,  no prazo de 10 (dez)  dias,  juntado aos autos  comprovante  de recolhimento,  ficando
advertido que o não pagamento no prazo legal acarretara na inscrição de seu nome na dívida ativa do
estado. Para conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será afixado no quadro mural do
átrio deste Juízo e publicado no Diário do Poder Judiciário. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Boa Vista  (RR),  aos  quatro  dias  do mês de julho  do ano de dois  mil  e  dezessete.  Eu,  Diretor(a)  de
Secretaria, subscrevo e assino, de ordem.

GEOVANI DE MOURA
Diretor de Secretaria em substituição

Mat. 3011087
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Edital de Intimação
Prazo: 10 (DEZ) dias

Artigo 392, inciso VI, do C.P.P.

O  MMª.  Juiz  substituto,  Dr.  CLEBER
GONÇALVES  FILHO,  Substituto  na  Vara  de
Entorpecentes  e  Organizações  Criminosas,  no
uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
etc...

FAZ saber a todos quanto o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele tiverem conhecimento, que
neste  Juízo Criminal  tramitam os autos  de  Ação  Penal  nº.  0010.15.003139-0 movido  em desfavor  de
FERNANDO LINHARES DA SILVA, brasileiro,  união  estável,  nascido  em 02/11/1996,  natural  de  Boa
Vista/RR, filho de Juvencio da Silva e Conceição de Maria Linhares Mendes, RG nº. 461769-0/SSP/RR,
CPF nº. Não informado, por ter sido processado, julgado e sentenciado, encontrando-se atualmente em
lugar incerto e não sabido, fica o mesmo INTIMADO  nos termos do art. 686, do C.P.P. para que recolha o
valor  de R$ 17.771,45 (dezessete mil  setecentos e setenta e um reais  e quarenta e cinco centavos),
correspondente  a  pena  de  multa,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  juntado  aos  autos  comprovante  de
recolhimento, ficando advertido que o não pagamento no prazo legal acarretara na inscrição de seu nome
na dívida ativa do estado. Para conhecimento de todos foi expedido o presente edital que será afixado no
quadro mural do átrio deste Juízo e publicado no Diário da Justiça Eletrônico de Roraima. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Boa Vista (RR), aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesete.
Eu, Diretora de Secretaria, subscrevo e assino, de ordem.

GEOVANI DE MOURA
Diretor de Secretaria Substituto

Mat. 3011087 
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VARA DE CRIMES CONTRA VULNERÁVEIS

Republicação por incorreção

Expediente de 21 de junho de 2017.
PORTARIA Nº 01/2017, de 21 de junho de 2017 – Gabinete da Vara de Crimes contra Vulneráveis da
Comarca de Boa Vista/RR.
Institui a gestão de processos de trabalho no Cartório da Vara de Crimes contra Vulneráveis da Comarca de
Boa Vista/RR.
A Dra. Graciete Sotto Mayor Ribeiro , MM. Juíza de Direito titular da Vara de Crimes contra Vulneráveis, no
uso de suas atribuições legais etc…
CONSIDERANDO o disposto no inciso XIV, do art. 93 da Constituição Federal e o inciso VI do artigo 1.º do
Provimento  da  Corregedoria  Geral  de  Justiça  n.º  002/2017,  de  06  de  abril  de  2017,  que  prevê  a
discriminação,  mediante  portaria,  de  atos  meramente  ordinatórios  a  serem  praticados  pelo  Diretor  de
Secretaria e/ou seu substituto legal e demais servidores, visando a desburocratização e racional tramitação
dos feitos;
CONSIDERANDO  a necessidade  de gerenciar  os  trabalhos  cartorários,  de  forma a  tornar  mais  ágil  a
tramitação de processos, descentralizando a atividade judicial, com racionalização das rotinas cartorárias e
delegação dos atos sem caráter decisório, objetivando maior celeridade aos trâmites processuais;

RESOLVE:
DA FINALIDADE DA PORTARIA

Art. 1º  Instituir as rotinas de trabalho no Cartório da Vara de Crimes contra Vulneráveis da Comarca de Boa
Vista/RR.
Art. 2º Independentemente de despacho judicial, compete ao Diretor de Secretaria e/ou seu substituto legal
e demais servidores devidamente autorizados, a prática dos seguintes atos processuais:
I – juntar aos autos ofícios e documentos de outros órgãos, que porventura não tenham acesso ao sistema
PROJUDI, promovendo a imediata conclusão ou a abertura de vista à parte interessada, conforme o caso,
excetuando-se as comunicações urgentes e de cumprimentos de mandados de prisão, que deverão ser
juntadas imediatamente e, após serem os autos conclusos ao Juiz, sob pena de responsabilidade;
II – habilitar no sistema PROJUDI o(a) advogado(s), provisoriamente ou definitivo, mediante procuração, ou sua
juntada posterior dentro do prazo legal, promovendo-se, quando necessária, a inclusão, alteração ou exclusão
do(s) causídico(s);
III  –  promover,  de  imediato,  a  inclusão,  alteração  ou  exclusão  de  endereço  das  partes,  no  sistema
PROJUDI, sempre que apresentados/comunicados através do protocolo deste Juízo;
IV – abrir as correspondências endereçadas ao Juízo e dar o devido encaminhamento, desde que não haja
ressalva de “reservado”, “confidencial”, “segredo de justiça” ou expressão equivalente;
V – atender, de ordem, pedidos de outras comarcas, varas, ou repartições, de cópia de processo, salvo
quando  sob  segredo  de  justiça,  para  fins  de  instrução  de  outros  processos  e  inquéritos,  bem como,
procedimentos administrativos;
VI – conceder vista ao Ministério Público pelo prazo legal ou judicial:
a) após a distribuição de autos de medidas cautelares (prisão temporária, prisão preventiva, quebra de sigilo
telefônico, busca e apreensão, dentre outros), com o respectivo apensamento aos autos da ação penal
correspondente;
b) após requerimento de liberdade provisória, relaxamento de prisão, revogação da prisão juntando-se as
certidões de antecedentes criminais;
c)  para  falar  sobre  réu  ou testemunha  quando certificado  pelo  Oficial  de  Justiça  que  eles  não  foram
localizados por mudança de endereço ou outro motivo que impossibilite os seus comparecimentos;
d) quando houver descumprimento das cautelares;
e) sempre que o procedimento assim o exigir;
VII – intimar a parte interessada para receber documento(s) em cartório (guia de depósito judicial, alvará de
levantamento, de autorização, documento(s) desentranhado(s), etc.;
VIII – recebidas as respostas de ofícios relativos às diligências determinadas pelo juiz ou sempre que forem
juntados novos documentos aos autos, intimar as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias para
cada;
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IX – utilizar, sempre que necessário, os meios alternativos de comunicação à sua disposição, tais como e-
mail, telefone ou malote digital, certificando o nome e a matrícula do servidor que forneceu as informações
solicitadas;
XI – juntar aos autos certidões de antecedentes criminais, enquanto não estiver disponibilizado no sistema
PROJUDI;
XII  –  apensar  autos  secundários  aos  correspondentes  autos  principais,  quando  forem distribuídos  por
dependência;
XIII – responder ao Juízo deprecante, por telefone, correio eletrônico, malote digital, ou ofício, sempre que
solicitadas informações acerca do andamento de carta precatória;
XIV – expedir ofício, decorrido o prazo para cumprimento da carta precatória, ou a cada 60 (sessenta) dias,
caso não haja prazo prescrito, solicitando informações sobre o efetivo cumprimento ao Juízo Deprecado;
XV – nos casos de precatórias pendentes de cumprimento neste Juízo por falta das peças necessárias,
solicitar,  de  ordem,  a  remessa  das  mesmas,  no  prazo  de 15  (quinze)  dias,  por  meio  de  e-mail,  com
informação de que em não havendo resposta se procederá a devolução da carta, sem cumprimento, sob
entendimento de ocorrência de perda de interesse no processamento da deprecata. Persistindo a inércia,
devem ser conclusos os autos, para análise;
XVI  – reiterar a expedição de mandado ou carta precatória, na hipótese de mudança de residência da(s)
parte(s)/testemunha(s),  quando  houver  insistência/indicação  de  novo  endereço  pelo  Ministério
Público/Defesa;
XVII – reiterar ou solicitar informação a respeito de ofícios expedidos, quando decorrido sem resposta o
prazo estabelecido ou mais de 60 (sessenta) dias da sua expedição;
XVIII – dar vista às partes, após o retorno da carta precatória cumprida ou não, bem como após a juntada
de informações atualizadas sobre a sua tramitação;
XIX – expedir carta precatória para interrogatório do réu ou inquirição de testemunha residente em outra
comarca e solicitar urgência no caso de réu preso, procedendo as intimações necessárias;
XX – dar vista às partes das certidões negativas dos oficiais de justiça;
XXI – remeter petições protocoladas na Vara, cujos processos se encontrem no Tribunal de Justiça;
XXII  – intimar o Ministério Público e a Defesa para apresentação de memoriais, no prazo sucessivo de 5
(cinco) dias (art. 403, § 3.º, do CPP);
XXIII – decorrido o prazo de 10 (dez) dias da citação do réu sem apresentação da resposta à acusação por
defensor constituído, os autos deverão ser remetidos à Defensoria Pública do Estado (art. 396-A, § 2.º, do
CPP).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 3º  O atendimento ao balcão será realizado mediante apresentação do número do processo ou nome
correto das partes, possibilitando a localização imediata do processo e a agilização do atendimento.
Parágrafo único – Na apresentação dos (as) acusados (as) em liberdade com cautelares, deverá ser exigido
documento de identificação com foto.
Art. 4º Na análise desta Portaria a interpretação será feita, sempre que possível, com o objetivo de garantir
o princípio da celeridade processual e racionalidade dos serviços judiciários.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 7º Revogam-se todos os atos anteriores.
Art. 8º Remetam-se cópias desta Portaria à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima, à Corregedoria do Ministério Público do Estado de Roraima, Corregedoria da Defensoria Pública
do Estado de Roraima e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima, comunicando o presente ato.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Boa Vista/RR, 21 de junho de 2017.

Juíza Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Titular da Vara de Crimes contra Vulneráveis/RR

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2017.

A  MM.  Juíza  de  Direito  GRACIETE  SOTTO  MAYOR  RIBEIRO ,  Titular  da  Vara  de  Crimes  contra
Vulneráveis da Comarca de Boa Vista, no uso de suas atribuições legais, etc.... 

Emite, em razão da permanente necessidade de se buscar o aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, a
seguinte ORDEM DE SERVIÇO aos Servidores desta Vara: 
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1 – Quanto às atribuições dos servidores.

1.1 – A responsabilidade sobre a tramitação, processamento e demais atos relativos a todos os feitos desta
Vara será dividida entre os servidores lotados no Cartório, nos termos desta Ordem de Serviço;
1.2 – Todos os processos, com exceção daqueles em segredo de justiça, bem como as cartas precatórias
serão  divididos  os  servidores  por  suas  numerações,  ficando  a  cargo  do  diretor  de  secretaria  fazer  a
separação dos dígitos;
1.3  –  O  cadastro  e  a  inserção  de  dados  no  Sistema  PROJUDI,  expedição  de  ofícios,  mandados,
calculadoras, guias etc., recebimentos, remessas, juntada de documentos, numeração das folhas e demais
atos de cada processo ou carta precatória ficarão a cargo do respectivo servidor responsável por aquele
processo ou aquela carta precatória, salvo os ofícios que devam ser assinados pelo Gabinete;
1.4 – Todos os processos suspensos pelo art. 366 do CPP, bem como os que aguardam recaptura, deverão
contar com OS DADOS ATUALIZADOS, possibilitando o cálculo correto da prescrição da pretensão punitiva
e/ou em abstrato;
5 – O atendimento no balcão será executado pelos(as) estagiários(as) e, em suas ausências, por rodízio
entre  os  servidores,  sendo  o  expediente  diário  dividido  em  dias,  cabendo  ao  diretor  de  secretaria  a
respectiva fiscalização e controle dos dias destinados a cada servidor;
1.6 – Quando um servidor usufruir férias, afastamento, licença ou qualquer outra forma de interrupção de
suas atividades (com exceção de falta ao expediente diário) os processos sob sua responsabilidade serão
acumulados pelos demais servidores, com o uso do dígito anterior e com exceção do diretor de secretaria;
1.7 – Nas ausências legais do diretor de secretaria, seu substituto cumulará com suas funções normais;
1.8 – Não serão recebidos documentos físicos, exceto quando justificado o modo de envio, nos moldes do
art. 106 do Provimento 002/2017 CGJ, devendo o servidor conferir se os mesmos estão assinados, se estão
acompanhados dos anexos neles mencionados, e se são endereçados a esta Vara;
2 – Quanto às atribuições específicas do diretor de  secretaria.

O diretor  de secretaria,  além de suas atribuições legais,  será responsável  pelo  setor  administrativo do
Cartório, incumbindo-lhe, entre outras funções, as seguintes:
2.1 – A orientação jurídica e administrativa do trabalho dos Servidores, sem prejuízo das orientações do
Gabinete;
2.2 – Coordenar e fiscalizar os trabalhos cartorários, bem o como o atendimento ao público no Cartório;
2.3  –  Emitir  os  relatórios  mensais  de  feitos  paralisados,  a  fim  de  regularizar  as  pendências,  casos
existentes;
2.4  –  As  funções  e/ou  atribuições  administrativas  a  cargo  do  diretor  de  secretaria  não  poderão  ser
delegadas a outro Servidor;

3 – Regras gerais
3.1 – No cartório só é permitido o ingresso dos servidores desta Vara, objetivando a não dispersão durante
a execução dos trabalhos cartorários;
3.2 – Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça (CGJ);
3.3 – Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Boa Vista/RR, 21 de junho de 2017.

Graciete Sotto Mayor Ribeiro
Juíza de Direito Titular da Vara de Crimes contra Vulneráveis

Expediente de 04/07/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS

Processo nº 0193966-04.2008.8.23.0010
Réu: DARLING ANSELMO DA SILVA
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A MM.ª Juíza de Direito Titular da Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR, Dr.ª
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

FAZ SABER  a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem:

INTIMAÇÃO de L. L. C. , brasileira, solteira, nascida aos 11/11/1999, natural de Boa Vista/RR, RG n/i, CPF
n/i, filha de Ivan Barbosa Cardoso Filho e Terezinha de Jesus Oliveira Lima,  atualmente em local incerto e
não sabido, para nos termos do art.  201, § 2º, do CPP, tomar ciência  do teor v. acórdão, em que deu
provimento ao primeiro apelo e negou provimento ao segundo, nos termos do voto do Relator. Dado e
passado nesta Cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, aos 04 de Julho de 2017. Eu, Lorena
Graciê Duarte Vasconcelos, técnica judiciária digitei e o Sr. Diretor  de Secretaria Glener dos Santos Oliva
de ordem da MMª Juíza o assinou.

Glener dos Santos Oliva 
Diretor de Secretaria
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TURMA RECURSAL

Expediente de 04/07/2017

PAUTA DE JULGAMENTO DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/07/2017

RECURSOS PROJUDI

01 - Recurso Inominado: 0822624-42.2015.8.23.0010 
Recorrente: Wang Liu Gonzaga Thomas da Silva 
Advogados: Luis Seminario Zapata Filho e outro
Recorrido: Francisca Nascimento da Silva 
Advogado: Waldir do Nascimento Silva 
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

02 – Embargos de Declaração no Recurso Inominado: 0802672-43.2016.8.23.0010 
Embargante: Helane Cristina Veras Maia 
Advogado: Cintia Schulze 
Embargada: Natallhia Ross Barros Ferreira 
Advogado: Liverson Bentes Chaves 
Sentença: Air Marin Júnior 
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Juiz designado: PAULO CÉZAR DIAS MENEZES 
Julgadores: 

03 - Recurso Inominado: 0811488-48.2015.8.23.0010 
Recorrente: Informática e Papelaria Campeão 
Advogado: Ernesto Halt 
Recorrido: Jairo de Oliveira Passos 
Advogado: Elania Cristina Fonseca do Nascimento 
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

04 - Recurso Inominado: 0820602-74.2016.8.23.0010 
Recorrente: Vivo - Telefônica Brasil S.A.
Advogados: Márcia Silva Monte e outro
Recorrido: Gerlane Pereira da Silva 
Advogado:  Parte sem advogado cadastrado
Sentença: Marcelo Lima de Oliveira 
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

05 - Recurso Inominado: 0800029-78.2017.8.23.0010 
Recorrente: Cleome Nunes Aquino 
Advogados: Thais Ferreira de Andrade Pereira e outro
Recorrido: Sky Brasil Serviços Ltda 
Advogado: Gisele de Souza Marques Ayong Teixeira 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO 
Julgadores: 
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06 - Recurso Inominado: 0817162-70.2016.8.23.0010 
Recorrente: Natanael Taveira Mota 
Advogado: Waldir do Nascimento Silva 
Recorrido: Sky Brasil S/A 
Advogado: Gisele de Souza Marques Ayong Teixeira 
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARO JÚNIOR
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

07 - Recurso Inominado: 0827084-38.2016.8.23.0010 
Recorrente: Tennessee Lucena Saraiva 
Advogados: Márcio Leandro Deodato de Aquino e outros
Recorrido: Sky Brasil S/A 
Advogado: Gisele de Souza Marques Ayong Teixeira 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

08 - Recurso Inominado: 0801821-04.2016.8.23.0010 
Recorrente: Raimundo Lopes Santos 
Advogado: Fabiana da Silva Nunes 
Recorrido: Tim Celular S.A. 
Advogado: Daniela da Silva Noal 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

09 - Recurso Inominado: 0821813-48.2016.8.23.0010 
Recorrente: Karlúcio Esbell Carneiro 
Advogado: Eduardo Ferreira Barbosa 
Recorrido: Vivo - Telefônica Brasil S.A.
Advogados:  Márcia Silva Monte e outro
Sentença: Delcio Dias 
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

10 - Recurso Inominado: 0815752-74.2016.8.23.0010 
Recorrente: Kelvyn Franca de Souza 
Advogado: Isadora Rodrigues da Silva 
Recorrido: Sky Brasil Serviços Ltda 
Advogado: Gisele de Souza Marques Ayong Teixeira 
Sentença: Delcio Dias 
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

11 - Recurso Inominado: 0819032-53.2016.8.23.0010 
Recorrente: Clélma Siva Teles 
Advogado: Ernesto Halt 
Recorrido: Oi - Telemar Norte-Leste S/A
Advogado: Eladio Miranda Lima 
Sentença: Delcio Dias
Relator: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

12 - Recurso Inominado: 0827735-07.2015.8.23.0010 
Recorrente: Rosimeire de Oliveira Borges Rodrigues 
Advogados: Dolane Patricia Santos Silva Santana e outro
Recorrido: Banco Pan S/A 
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Advogados:  Cintia Schulze e outro
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Juiz (Vista): CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Julgadores: 

13 - Recurso Inominado: 0718356-39.2012.8.23.0010 
Recorrente: Valdemar Andrade de Melo 
Advogados: Gioberto de Matos Júnior 
Recorrido: Banco Itaú Bmg Consignado S.A. 
Advogado:  Antônio de Moraes Dourado Neto e outros
Sentença: Elvo Pigari Júnior
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO 
Julgadores: 

14 - Recurso Inominado: 0806466-72.2016.8.23.0010 
Recorrente: Harley Davidson Lourenço da Silveira 
Advogado: Ernesto Halt 
Recorrido: Eduardo Souza de Alcântara 
Advogado: Elione Gomes Batista 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

15 - Recurso Inominado: 0825544-52.2016.8.23.0010 
Recorrente: Sidinaldo Lima dos Santos 
Advogado: Wenston Paulino Berto Raposo 
Recorrido: Tim Celular S.A.
Advogado: Diogo Ribeiro Ayres  
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

16 - Recurso Inominado: 0800285-81.2015.8.23.0045 
Recorrente: Neila de Oliveira Glória Marcerlino 
Advogado: Francisco Alberto dos Reis Salustiano 
Recorrido: Tim Celular S.A. 
Advogado: Daniela da Silva Noal 
Sentença: Aluizio Ferreira Vieira 
IMPEDIMENTO: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

17 - Recurso Inominado: 0800187-85.2016.8.23.0005 
Recorrente: Yasmin Pereira da Silva 
Advogado: Vanderlei Oliveira 
Recorrido: Kobattec Comercio e Serviços de Informática Ltda - ME
Advogado:  Cláudio de Ângelo 
Sentença: Sissi Marlene Dietrich Schwantes 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO 
Julgadores: 

18 - Recurso Inominado: 0819417-35.2015.8.23.0010 
Recorrente: Aldineia Soares Sousa 
Advogado: Ernesto Halt 
Recorrido: Alba Machado 
Advogado: Elcianne Viana de Souza 
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Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

19 - Recurso Inominado: 0823870-39.2016.8.23.0010 
Recorrente: Veridiane Lino Lopes 
Advogados: Gioberto de Matos Júnior 
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Advogados:  Marcelo Guimarães Marotta e outro
Sentença: Cleber Gonçalves Filho 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

20 - Recurso Inominado: 0815431-39.2016.8.23.0010 
Recorrente: Gildevan da Costa Soares 
Advogados: Rarison Tataíra da Silva 
Recorrido: Banco Itaú Bmg Consignado S.A.
Advogado:  Ricardo Danelon Ferreira de Moraes 
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

21 - Recurso Inominado: 0815685-12.2016.8.23.0010 
Recorrente: David do Nascimento Nonato 
Advogado: Gioberto de Matos Júnior 
1º Recorrido: Arm Telecomunicações e Serviços de Engenharia S.A  Oi - Telemar Norte-Leste S/A
Advogado:  Hellen Thaise Ribeiro da Costa
2º Recorrido:  Oi - Telemar Norte-Leste S/A
Advogado: Eladio Miranda Lima
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

22 - Recurso Inominado: 0818337-02.2016.8.23.0010 
Recorrente: Lidyane Mattos de Sousa e Marilia Dayane Mattos de Sousa 
Advogado: Ernesto Halt 
Recorrido: Universidade Norte do Paraná - Unopar 
Advogado: Flávia Almeida Moura Di Latella 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO 
Julgadores: 

23 - Recurso Inominado: 0811623-26.2016.8.23.0010 
Recorrente: Thaís da Silva Rebouças 
Advogados: Rubens da Mata Lustosa Júnior e outro
Recorrido: Universidade Paulista 
Advogado: Nelson Bruno do Rego Valenca 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

24 - Recurso Inominado: 0815572-58.2016.8.23.0010 
Recorrente: Rosana dos Santos Leal 
Advogado: Jorci Mendes de Almeida Júnior 
Recorrido: Cerr - Companhia Energética de Roraima
Advogado:  Thiago Pires de Melo e outros
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Sentença: Delcio Dias 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

25 - Recurso Inominado: 0818617-70.2016.8.23.0010 
Recorrente: Tim Celular S.A. 
Advogados: Daniela Noal e outros
Recorrido: Haylla Wanessa Barros de Oliveira 
Advogado: Haylla Wanessa Barros de Oliveira 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO 
Julgadores: 

26 - Recurso Inominado: 0819181-49.2016.8.23.0010 
Recorrente: Vera Lucia de Sousa 
Advogado: Edson Mendonça Ferreira 
Recorrido: Vivo - Telefônica Brasil S.A.
Advogados: Vicente Ricarte Bezerra Neto e outro
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO 
Julgadores: 

27 - Recurso Inominado: 0805742-68.2016.8.23.0010 
Recorrente: Instituto Brasileiro de Pós Graduação e Extensão S/C Ltda - Ibpex 
Advogado: Adriel Mendes Galvão 
Recorrido: Tatiana Almeida de Souza 
Advogado:  Tânia Maria dos Santos Sousa 
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

28 - Recurso Inominado: 0809241-60.2016.8.23.0010 
Recorrente: Oi - Telemar Norte-Leste S/A
Advogado: Eladio Miranda Lima 
Recorrido: Alex da Silva Gomes 
Advogado:  Parte sem advogado 
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

29 - Recurso Inominado: 0820306-52.2016.8.23.0010 
Recorrente: Banco Itaucard S/A
Advogados: Wilson Sales Belchior 
Recorrido: Claudete de Araújo Silva 
Advogado: Ronivaldo de Sousa Oliveira e outro
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

30 - Recurso Inominado: 0824448-02.2016.8.23.0010 
Recorrente: Martinho Ribeiro Lima 
Advogado: Rogéria Lopes Nogueira Barros 
Recorrido: Sky Brasil Serviços Ltda 
Advogado: Gisele de Souza Marques Ayong Teixeira 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
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Julgadores: 

31 - Recurso Inominado: 0829195-92.2016.8.23.0010 
Recorrente: Sales e Amorim Ltda-ME 
Advogados: Almério Mota Pereira Neto e outros
Recorrido: Oi - Telemar Norte-Leste S/A
Advogado: Eladio Miranda Lima 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

32 - Recurso Inominado: 0824779-81.2016.8.23.0010 
Recorrente: Consórcio Nacional Volkswagen Ltda 
Advogado: Camila de Andrade Lima 
Recorrido: Wasney Fernando Medeiros Pinheiro 
Advogado: Ernesto Halt 
Sentença: Delcio Dias 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

33 - Recurso Inominado: 0820143-72.2016.8.23.0010 
Recorrente: Eaglemoss do Brasil Publicações e Distribuição Ltda 
Advogado: André Marsiglia de Oliveira Santos 
Recorrido: Fabiano Talamas de Azevedo 
Advogado: Anna Patricia Magalhães Talamás 
Sentença: Delcio Dias 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

34 - Recurso Inominado: 0804754-13.2017.8.23.0010 
Recorrente: Elexsandra Batista da Silva 
Advogados: Edson Mendonça Ferreira e outro
Recorrido: American Airlines 
Advogados:  Daniela da Silva Noal e outro
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

35 - Recurso Inominado: 0832019-58.2015.8.23.0010 
Recorrente: Inan David Barbosa Magalhaes 
Advogado: Gioberto de Matos Júnior 
Recorrido: Brena Lage Vasques Linhares e Edmire da Silva Vasques 
Advogado: Bruno Liandro Praia Martins 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

36 - Recurso Inominado: 0804037-98.2017.8.23.0010 
Recorrente: Victor Gabriel Pereira da Silva 
Advogado: Ana Raquel Brito dos Santos 
Recorrido: Vivo - Telefônica Brasil S.A.
Advogado:  Márcia Silva Monte e outro
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

37 - Recurso Inominado: 0830552-10.2016.8.23.0010 
Recorrente: Universo Online S.A. - Uol
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Advogados: Rosely Cristina Marques da Cruz e outro
Recorrido: Lado Norte Serviços Ltda - ME 
Advogado: Eden Paulo Picão Gonçalves  
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

38 - Recurso Inominado: 0822861-42.2016.8.23.0010 
Recorrente: Francisco Cardoso da Silva 
Advogado: João FreitasdoNascimento 
Recorridos: Alexssandro dos Reis Silva, Darlison da Silva, Dayane da Silva dos Santos Feitosa, Diego 
Anderson da Silva, Gilliarde Dos Reis Silva, Jeferson Júlio da Silva, José Audicelio de Brito, Liomara Valeria
Silva, Marta Silva de Lima, Paula Caetano Paulino, Raiane Silva Cardoso, Regilson Silva Araujo, Reginaldo 
da Silva, Ricardo Brito do Nascimento, Taiano Conceição dos Santos, Theli Sousa de Aguiar e Valdir da 
Conceição Barros 
Advogado: Jesus Lazaro Ferreira 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

39 - Recurso Inominado: 0817402-59.2016.8.23.0010 
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Advogados: Marcelo Guimarães Marotta e outro
Recorrido: Valdenildo dos Santos 
Advogado:  Parte sem advogado cadastrado
Sentença: Delcio Dias 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

40 - Recurso Inominado: 0826295-39.2016.8.23.0010 
Recorrente: Bruno Vinicius Almeida da Silva 
Advogado: Ruhan Endryo de Moraes Ribeiro 
Recorrido: Márcio André Belo de Andrade 
Advogado:  Thiago Cardoso Vieira da Costa 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

41 - Recurso Inominado: 0836357-75.2015.8.23.0010 
Recorrente: Receituario Ótico Ltda-Epp 
Advogados: Tácita Mendonça Figueiredo e outro
Recorrido: Cleiciane da Silva Souza 
Advogado: Eduardo Ferreira Barbosa 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

42 - Recurso Inominado: 0820597-52.2016.8.23.0010 
Recorrente: Geziane Yasminy Santos 
Advogado: José Vanderi Maia 
Recorrido: Maria Franciane da Costa Silva 
Advogado: Nelson Braz dos Santos Júnior 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

43 - Recurso Inominado: 0827409-13.2016.8.23.0010 
1ª Recorrente / 2ª Recorrido: Banco do Brasil S/A 
Advogados: Marcelo Guimarães Marotta e outros 
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2ª Recorrente/ 1º Recorrido: Tárcio Alexandre da Matta Pimentel 
Advogado: Helaine Maise de Moraes França 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

44 - Recurso Inominado: 0821178-67.2016.8.23.0010 
Recorrente: Francisco Marcelo Lourenço de Sousa 
Advogados: Gabriel Walter Moreira de Oliveira e outras
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Advogado: Marcelo Guimarães Marotta 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

45 - Recurso Inominado: 0833481-16.2016.8.23.0010 
Recorrente: João S. da Silva - Me
Advogado: Mamede Abrão Netto 
Recorrido: Visanet - Cielo 
Advogado: Gisele de Souza Marques Ayong Teixeira 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

46 - Recurso Inominado: 0802415-81.2017.8.23.0010 
Recorrente: Thiago Dutra Vilar 
Advogado: Albert Bantel 
Recorrido: Gol Linhas Aéreas Inteligentes - Vrg Linhas Aéreas S/A
Advogado: Ângela Di Manso e outro
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

47 - Recurso Inominado: 0826051-13.2016.8.23.0010 
Recorrente: Edson Souza dos Santos 
Advogado: Mamede Abrão Netto 
Recorrido: Hudson Bruno 
Advogado: Jaques Sonntag 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

48 - Recurso Inominado: 0802113-52.2017.8.23.0010 
Recorrente: Tim Celular S.A.
Advogado: Diogo Ribeiro Ayres 
Recorrido: Márcio Costa Moratelli 
Advogado: Ana Roberta Moratelli Doi 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

49 - Recurso Inominado: 0830570-31.2016.8.23.0010 
Recorrente: Banco do Brasil S/A 
Advogados: Marcelo Guimarães Marotta e outros
Recorrido: Kelen Cristina Barbosa Pereira 
Advogado: Cintia Schulze 
Sentença: Marcos José de Oliveira 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 
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50 - Recurso Inominado: 0814924-78.2016.8.23.0010 
Recorrente: Gerland Costa da Silva 
Advogado: Cristiane Monte Santana 
Recorrido: Tim Celular S.A. 
Advogado: Christianne Gomes da Rocha
Sentença: Delcio Dias 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores:

51 - Recurso Inominado: 0809408-77.2016.8.23.0010 
Recorrente: Ronaldo Eduardo do Nascimento 
Advogados: Warner Velasque Ribeiro e outros
Recorrido: Banco Pan S/A 
Advogado:Antônio de Moraes Dourado Neto   
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

52 - Recurso Inominado: 0814051-78.2016.8.23.0010 
Recorrente: Y. Y. Gonzalez Ribeiro – Epp 
Advogado: Mamede Abrão Netto 
Recorrido: Redecard S/A
Advogado: Eduardo Augusto Penteado 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

53 - Recurso Inominado: 0820356-78.2016.8.23.0010 
Recorrente: Eronilson Ramos de Sousa 
Advogados: Elecilde Gonçalves Ferreira e outros
Recorrido: Samuel Franco Firmino 
Advogado: Francisco Roberto de Freitas 
Sentença: Delcio Dias 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

54 - Recurso Inominado: 0826699-90.2016.8.23.0010 
Recorrente: Escola e Creche Barulinho 
Advogado: Eduardo Ferreira Barbosa 
Recorrido: Twailandia Melville Peixoto 
Advogados:  Parte sem advogado cadastrado
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator: ELVO PIGARI JÚNIOR
Julgadores: 

55 - Recurso Inominado: 0806482-26.2016.8.23.0010 
Recorrente: Debora Maia da Silva 
Advogados: Frederico Silva Leite e outro
Recorrido: Banco Pan S/A 
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto 
Sentença: Luiz Alberto de Morais Júnior 
Relator:  ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO
Julgadores: 

56 - Recurso Inominado: 0801233-94.2016.8.23.0010 
Recorrente: Banco do Brasil S/A 
Advogados: Vinícius Guareschi e outro
Recorrido: Waldne Frank de Carvalho Chaves 
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Advogados: Denilson Vasconcelos de Souza e outro
Sentença: Elvo Pigari Júnior 
IMPEDIMENTO: ELVO PIGARI JÚNIOR 
Relator: EUCLYDES CALIL FILHO 
Julgadores: 
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VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE

Expediente de 04/07/2017

EDITAL DE LEILÃO

Erick Linhares, Juiz de Direito Titular da Vara da Justiça Itinerante, da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei etc...

Pelo presente faz saber a todos quanto virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que será
levado a  arrematação em primeiro  ou  segundo leilão,  o  bem discutido  nos  autos  nº  010.16.002435-1
EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS,  tendo  como  Exequente  ETELVINO  PEREIRA  DA  SILVA  NETO  e
Executado ETELVINO PEREIRA DA SILVA FILHO, na seguinte forma:

OBJETO DO LEILÃO
Descrição Estado/Característica Avaliação/R$

01 (uma) motocicleta

Marca  Yamaha,  tipo  YBR 125E,
placa  NAP-1560,  na  cor  prata,
ano de  fabricação  2004,  modelo
2005,  funcionando,  em  bom
estado de conservação

2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)

PRIMEIRO LEILÃO: DIA 07/08/2017, ÀS 09 h 00 min, para venda e arrematação por preço não inferior ao
da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: DIA 04/09/2017, ÀS 09 h 00 min, para venda e arrematação por preço não inferior ao
da avaliação.

LOCAL: VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE: Av. Capitão Ene Garcez, n° 1696, bairro São Francisco, Boa 
Vista, RR.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito Titular da Vara da Justiça Itinerante

EDITAL DE CITAÇÃO – prazo de 03 dias

Dr. Erick Linhares, Juiz de Direito, titular da Vara da Justiça Itinerante, da Comarca de Boa Vista, Estado de
Roraima, na forma da lei etc...

DETERMINA:

CITAÇÃO DE: RAFAEL ROCHA DA ENCARNAÇÃO  brasileiro, casado, profissão ignorada, RG nº 
3556328 SSP/RR, CPF 985.173.412-87, filho de Antonia Rocha da Encarnação, demais dados ignorados, 
estando em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: A(s) pessoa(s) acima deverá(ão) ser citada para, em 3 (três) dias, pagar a importância cor-
respondente a R$ 687,40, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão,
referente a pensão alimentícia dos meses de jan/fev/mar de 2016, e as demais parcelas vencidas no curso
do processo. Ainda, pagar as custas processuais e os honorários advocatícios (10% dez por cento do total
do débito para o caso de pronto pagamento), sob as penas da lei,  nos autos do processo nº  0010 16
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006251-8 - Execução de Alimentos, em que tem como partes: autora: A.R.S.R., representada por L.C.S., e
executado RAFAEL ROCHA DA ENCARNAÇÃO.

JUÍZO: localiza-se na Av. Capitão, nº 1696, São francisco– Boa Vista/RR.

E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado
de Roraima, ao(s) 04 de julho de 2017. Eu, JAS (técnico judiciário) o digitei.

Luciana Silva Callegário
Diretora de Secretaria
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COMARCA DE RORAINÓPOLIS

Expediente de 03/07/2016

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 90(NOVENTA) DIAS

A DRA.  JOANA SARMENTO  DE  MATOS,  MM.  JUÍZA SUBSTITUTA RESPONDENDO  PELA VARA
CRIMINAL  DA COMARCA DE  RORAINÓPOLIS/RR,  NO  USO  DAS  ATRIBUIÇÕES  QUE  LHE  SÃO
CONFERIDAS POR LEI ETC.

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Cartório  da Vara Criminal,  se processam os termos da Ação Penal  n.º  0047 13 00344-6,  tendo como
Sentenciado(a),  JOSÉ FILHO MENDES MOREIRA,  vulgo ZEZINHO, brasileiro,  natural  de São Luiz  do
Anauá/RR,  nascido  em 14  de  dezembro  de  1985,  filho  de  Maria  Mendes  Moreira,  RG nº  1183842-9
SSP/AM, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando  INTIMADO(A)  de todos os
termos da R. Sentença proferida nos autos da referida ação penal:  (...) Julgo parcialmente procedente o
pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado JOSÉ FILHO MENDES MOREIRA como incurso
somente nas sanções previstas no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, tendo em vista que em relação ao delito
do art. 14, reconhece-se o princípio da consumação. (…) resultando numa pena de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, (…) Com fundamento no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal,
fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. (…) em razão do disposto no art. 44, § 2º do
Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas em
audiência admonitória.  (…) mantenho o direito de apelar em liberdade desta sentença.  E como não foi
possível intimá-lo pessoalmente mandou o(a) MM(a) Juiz(íza) de Direito respondendo por esta Comarca
expedir o presente Edital com prazo de 90 (noventa) dias, que será afixado no local de costume e publicado
no Diário Oficial do Poder Judiciário. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.
Eu, Dayna Duarte, diretora de secretaria em substituição, assino, confiro e subscrevo.

DAYNA DUARTE
Diretora de Secretaria
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COMARCA DE BONFIM  
 
Expediente de 03/07/2017 
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  

(PRAZO DE 15 dias) 

 

A Juíza de Direito respondendo pela Vara Cível da Comarca de Bonfim/RR, Dra. Sissi Marlene Dietrich 
Schwantes, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo: 

 

Proc. nº. 0800073-85.2016.8.23.0090 
 
Autor: Verônica de Souza 

 
 

Faz saber a todos os que o presente Edital virem ou tiverem conhecimento, que neste Juízo corre trâmites 
de um processo em que figura como autor Verônica de Souza, brasileira, sem qualquer qualificação, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, e como não foi possível intimá-lo pessoalmente, expediu-se o 
presente Edital, com prazo de 15 (quinze dias), contados a partir da publicação, INTIMANDO O AUTOR , 
para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção por inércia. 
Para que chegue ao conhecimento do interessado mandou expedir o presente edital, que será afixado no 
local de costume, no Fórum local, e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Bonfim, Estado de Roraima, 03 de julho de 2017. Eu, Carlos Jardel Freitas Duarte (Técnico Judiciário), que 
o digitei e, Janne Kastheline de Souza Farias (Diretora de Secretaria), o assina de ordem. 
 

 

 

 

JANNE KASTHELINE DE SOUZA FARIAS  

Diretora de Secretaria  

 

SICOJURR - 00057522

S
B

tB
5H

E
up

9L
0N

S
+

8M
cL

j1
U

3H
3N

I=
S

ec
re

ta
ria

 V
ar

a 
/ 1

ª 
V

ar
a 

C
ív

el
 / 

F
ór

um
 -

 F
ór

um
 J

ui
z 

M
ax

im
ili

an
o 

da
 T

rin
da

de
 F

ilh
o 

/ C
om

ar
ca

 -
 S

ão
 L

ui
z

Boa Vista, 5 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6008 082/107



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 04JUL17

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 610, DE 04 DE JULHO DE 2017.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de suas atribuições
legais,

R E S O L V E :  

Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUZA , 02 (dois) dias de folga em razão de
plantões ministeriais, a serem usufruídos no período de 06 e 07JUL17, conforme o requerimento de 28JUN17,
sisproweb nº 1453401784.

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

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-

PORTARIA Nº 611, DE 04 DE JULHO DE 2017.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de suas atribuições
legais,

R E S O L V E :  

Designar o Promotor de Justiça, Dr. JOÃO XAVIER PAIXÃO , para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pela 2ª Titularidades da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, no período de 06 a 07JUL17.

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

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-

PORTARIA Nº 612, DE 04 DE JULHO DE 2017.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de suas atribuições
legais,

R E S O L V E :  

Alterar a escala de plantão dos Promotores de Justiça das Comarcas do interior, abrangidas pela Região
Norte (Alto Alegre, Bonfim e Pacaraima) , no mês de JULHO/2017,  publicada pela Portaria Nº 583/2017,
DJE Nº 6001, de 21 de junho de 2017, conforme abaixo:

DIAS PROMOTOR(A) TELEFONES

07 A 10 DR. SÍLVIO ABBADE MACIAS (95) 99125-9677

28 a 31 DR. DIEGO BARROSO OQUENDO (95)99124-3838 
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-

PORTARIA Nº 613, DE 04 DE JULHO DE 2017.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de suas atribuições
legais,

CONSIDERANDO a Resolução nº 39, de 16 de dezembro de 2015, da Secretaria do Tribunal Pleno do TJRR,
publicada no DJE nº 5648, de 18DEZ2015; e

CONSIDERANDO  a Resolução PGJ nº  006,  de  30 de novembro de 2016,  publicada no DJE nº  5869,  de
01DEZ2016

R E S O L V E :  

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

DIAS PROMOTOR(ES)

03/07/2017 Dr. IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA 

04/07/2017 Dr. ANDRÉ LUIZ NOVA SILVA 

05/07/2017 Dr. ULISSES MORONI JÚNIOR 

06/07/2017 Dr. CARLOS ALBERTO MELOTTO 

07/07/2017 Dr. SÍLVIO ABBADE MACIAS 

10/07/2017 Dr. CARLOS PAIXÃO DE OLIVEIRA 

11/07/2017 Dra. CLÁUDIA CORREA PARENTE 

12/07/2017 Dr. ANDRÉ LUIZ NOVA SILVA 

13/07/2017 Dr. SÍLVIO ABBADE MACIAS 

14/07/2017 Dr. ANDRÉ LUIZ NOVA SILVA 

17/07/2017 Dra. LUCIMARA CAMPANER 

18/07/2017 Dr. MÁRCIO ROSA DA SILVA 

19/07/2017 Dr. ULISSES MORONI JÚNIOR

20/07/2017 Dr. CARLOS ALBERTO MELOTTO 

21/07/2017 Dr. SÍLVIO ABBADE MACIAS 

24/07/2017 Dr. CARLOS PAIXÃO DE OLIVEIRA 

25/07/2017 Dra. CLÁUDIA CORREA PARENTE 

26/07/2017 Dr. ANDRÉ LUIZ NOVA SILVA 

27/07/2017 Dr. JOSÉ ROCHA NETO 

28/07/2017 Dr. ANDRÉ LUIZ NOVA SILVA 

31/07/2017 Dra. LUCIMARA CAMPANER 
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O membro do Ministério Público deverá manter contato com o órgão do Poder Judiciário responsável pela
realização  de  custódia,  informando  seu  telefone  institucional  ou  de  uso  para  fins  de  confirmação  de
audiência, em regime de sobreaviso.

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

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-

PORTARIA Nº 614, DE 04 DE JULHO DE 2017.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de suas atribuições
legais,

R E S O L V E :  

Designar o Promotor de Justiça, Dr. LUIS CARLOS LEITÃO LIMA , para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pela 2ª Titularidade da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, no período de 03 a 14JUL17.

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

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-

PORTARIA Nº 615, DE 04 DE JULHO DE 2017.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de suas atribuições
legais,

R E S O L V E :  

Designar o Promotor de Justiça, Dr. SÍLVIO ABBADE MACIAS,  para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pela Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Alegre/RR, no período de 03 a 14JUL17.

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

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-

PORTARIA Nº 616, DE 04 DE JULHO DE 2017.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , em exercício, no uso de suas atribuições
legais,

R E S O L V E :  

Cessar os efeitos, no período de 03 a 14JUL17, da Portaria nº 518/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico
nº 5992, de 07JUN17, que designou o Promotor de Justiça, Dr. MADSON WELLINGTON BATISTA CARVALHO ,
para responder pela Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Alegre/RR.

SICOJURR - 00057529

gf
zW

1A
w

Y
0U

1s
B

v/
O

kT
gl

eF
H

4H
1U

=
M

in
is

té
rio

 P
úb

lic
o

Boa Vista, 5 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6008 085/107



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

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 844 - DG, DE 03 DE JULHO 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  515/2017  –  DA,  firmado  com  a  empresa  JOSÉ
DOMINGOS MENDES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.791.616/0001-23, cujo objeto é a aquisição de
água mineral.
I - Designar o servidor JOSE CEZA ARAUJO, Chefe de Seção, como fiscal do Contrato nº 025/17.
II - Designar a servidora AURINEIDE FERNANDES DA SILVA, Chefe de Divisão, para substituir o titular da
fiscalização nas eventuais ausências.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 845 - DG, DE 03 DE JULHO DE 2017.

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

R E S O L V E :

I – Designar o servidor  CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO, Diretor de Departamento, como
Gestor  da  Ata  de  Registro  de  Preços  Nº  19/2017,  Pregão  Eletrônico  nº  16/2017  -  SRP,  Processo
Administrativo nº 405/2017 - DA, tem por objeto a eventual e futura contratação de empresa especializada
no fornecimento de licenças anuais dos softwares Atlassian Crowd e Atlassian Confluence.
II  -  Designar  o servidor  MARCELO SEIXAS,  Assessor  Técnico,  para substituir  o  titular  da gestão nas
eventuais ausências.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral 

PORTARIA Nº 846 - DG, DE 03 DE JULHO DE 2017.

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

R E S O L V E :

I – Designar o servidor  CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO, Diretor de Departamento, como
Gestor  da  Ata  de  Registro  de  Preços  Nº  18/2017,  Pregão  Eletrônico  nº  13/2017  -  SRP,  Processo
Administrativo nº 200/2017 - DA, tem por objeto a eventual e futura contratação de empresa especializada
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no fornecimento, implantação, integração e treinamento, em forma de solução única (turnkey), de Container
Data Center – CDC escalar, móvel e modular.
II  -  Designar  o servidor  MARCELO SEIXAS,  Assessor  Técnico,  para substituir  o  titular  da gestão nas
eventuais ausências.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral 

PORTARIA Nº 847 - DG, DE 03 DE JULHO DE 2017.

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

R E S O L V E :

I – Designar o servidor  CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO, Diretor de Departamento, como
Gestor  da  Ata  de  Registro  de  Preços  Nº  20/2017,  Pregão  Eletrônico  nº  15/2017  -  SRP,  Processo
Administrativo nº 404/2017 - DA, tem por objeto a eventual e futura contratação de empresa especializada
no desenvolvimento de software na área  de Tecnologia da Informação, em linguagem Java e PL/SQL, para
manutenção e melhorias no sistema integrado do Ministério Público – SIMP.
II  -  Designar  o servidor  MARCELO SEIXAS,  Assessor  Técnico,  para substituir  o  titular  da gestão nas
eventuais ausências.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral 

PORTARIA Nº 848 - DG, DE 03 DE JULHO 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  ARMANDO  ALVES  DE  SOUZA  FILHO , Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Bonfim-RR no dia  22JUN17, sem pernoite, para conduzir veículo com
Promotor de Justiça que responde pela promotoria de Justiça de Bonfim-RR. Processo Nº545/17 – DA. De
03 de julho de 2017. Sisproweb:081906041041759.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 849 - DG, DE 04 DE JULHO DE 2017

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

R E S O L V E:

I - Autorizar o afastamento da servidora  ANA CRISTINA MENDES RUIZ ROLIM , Assessor Técnico, em
face  do  deslocamento  para  Zona  Rural  de  Boa  Vista-RR,  BR-174,  KM 25  Fazenda  Adelaide,  no  dia
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04JUL17, sem ônus, para cumprir as OMD 030/06/17/PJMA-MPRR, para executar diligência no sentido de
localizar, constatar e notificar pessoas.
II  -  Autorizar  o  afastamento  do servidor JOEL BATALHA MADURO,  Oficial  de Diligência, em face do
deslocamento para Zona Rural de Boa Vista-RR, BR-174, KM 25 Fazenda Adelaide, no dia 04JUL17, sem
ônus,  para  cumprir  as  OMD 030/06/17/PJMA-MPRR,  para  executar  diligência  no  sentido  de  localizar,
constatar  e  notificar  pessoas.  Processo  nº  546/17  –  DA,  de  04  de  julho  de  2017.
SisproWeb:081906041051711.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 850 - DG, DE 04 DE JULHO 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 ORTIZ MARCOS MARTINS PEDROSO , Técnico em Informática, em
face do  deslocamento  para  o  município  de  Bonfim-RR,  no dia  26JUN17,  sem pernoite,  para  executar
serviços  de  manutenção  preventiva  nos  computadores  da  Promotoria  do  referido  município.  Processo
Nº547/17 – DA de 04 de julho de 2017. SisproWeb:081906041061784.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 851 - DG, DE 04 DE JULHO 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 NERI ÁVILA ROSA , Oficial de Diligência, em face do deslocamento
para o município de Iracema-RR – sede e Vila Campos Novos no dia 07JUL17, sem pernoite, para executar
diligência no sentido de cumprir  a  OMD 086/06/17/1ªPJCRIME JÚRI,  para localizar,  constatar,  notificar
pessoas.
II -Autorizar o afastamento do servidor EDSON PEREIRA CORRÊA JÚNIOR, Oficial de Diligência, em face
do deslocamento para o município de Iracema-RR – sede e Vila Campos Novos no dia 07JUL17, sem
pernoite, para executar diligência no sentido de cumprir a OMD 086/06/17/1ªPJCRIME JÚRI, para localizar,
constatar,  notificar  pessoas.  Processo  nº  548/17  –  DA,  de  04  de  julho  de  2017.
SisproWeb:081906041071747.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 852 - DG, DE 04 DE JULHO 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,
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R E S O L V E:

Autorizar  o  afastamento do servidor  ARMANDO  ALVES  DE  SOUZA  FILHO , Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Bonfim-RR no dia  04JUL17, sem pernoite, para conduzir veículo com
Promotor de Justiça que responde pela promotoria de Justiça de Bonfim-RR. Processo Nº549/17 – DA. De
04 de julho de 2017. Sisproweb:081906041091772.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 853 - DG, DE 04 DE JULHO 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 ADLER MORAIS TENÓRIO , Motorista, em face do deslocamento para
o município de Bonfim-RR no dia 05JUL17, sem pernoite, para conduzir veículo com Promotor de Justiça
que responde pela promotoria de Justiça de Bonfim-RR. Processo Nº550/17 – DA. De 04 de julho de 2017.
Sisproweb:081906041101751.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 854 - DG, DE 04 DE JULHO 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 EDSON PEREIRA CORRÊA JÚNIOR, Oficial de Diligência, em face
do deslocamento para o município de Cantá, sede e Zona Rural, Vila Central e Vila Confiança III no dia
05JUL17 sem pernoite, em cumprimento a OMD 120/06/17/PORDIE, OMD 082/06/17/2ªPJCRIME JÚRI e
OMD 030/06/17/PJDPP,  para  executar  diligência  no  sentido  de  realizar  buscas,  localizar,  constatar  e
notificar pessoas. 
II  -Autorizar  o  afastamento do servidor DONGIVAL VEIGA AGUIAR,  Oficial  de Diligência, em face do
deslocamento  para o município  de Cantá,  sede e Zona Rural,  Vila  Central  e  Vila  Confiança III  no dia
05JUL17 sem pernoite, em cumprimento a OMD 120/06/17/PORDIE, OMD 082/06/17/2ªPJCRIME JÚRI e
OMD 030/06/17/PJDPP,  para  executar  diligência  no  sentido  de  realizar  buscas,  localizar,  constatar  e
notificar pessoas.  Processo nº 551/17 – DA, de 04 de julho de 2017. SisproWeb:081906041111714.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 855- DG, DE 04 DE JULHO 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 Caracaraí-RR, no dia 05JUL17 , sem pernoite,
para inspecionar o sistema de telefonia interno e fazer manutenção corretiva.
III- Autorizar o afastamento do servidor SOMIRIS SOUZA, Auxiliar de Manutenção/Chefe de Seção, em face
do  deslocamento  para  o  município  de  Caracaraí-RR,  no  dia  05JUL17 ,  sem  pernoite,  para  proceder
levantamento dos bens moveis da residência da Comarca de Caracaraí-RR, considerando a desocupação
da referida residência pelo Promotor de Justiça, Dr. Masato Kojima.
IV - Autorizar o afastamento do servidor RUBENS GUIMARÃES SANTOS , Motorista, em face do 
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 05JUL17 , sem pernoite, para conduzir veículo com
os servidores para executarem os serviços acima citados. Processo nº 553/17 – DA. De 04 de julho de 
2017. SisproWeb:081906041121787.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 001/2017

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Publico do Estado de Roraima, vem tornar público o resumo
do Termo de Cessão de Uso nº 001/2017, instruído no Processo Administrativo nº 377/2017.
OBJETO : Cessão gratuita, a título de precário, o pleno uso dos bens elencados no Termo de Cessão de
Uso de equipamentos nº 001/2017.
CEDENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  RORAIMA
CESSIONÁRIO: POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA
VIGÊNCIA:  12 (doze) meses, a contar de 26.06.2017.

Boa Vista, 04 de julho de 2017. 

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DA PORTARIA DE CONVERSÃO DO PP Nº 001/17/PJ MA/2ºTIT/MP/RR EM IC

O  Dr. ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Promotor de Justiça, 2° Titular da Promotoria de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente-PJMA da Comarca de Boa Vista-RR, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal, art. 32, V, art. 33, VI e art. 34,
parágrafo único, alínea "a", da LCE n°003/94(Lei Or gânica do Ministério Público do Estado de Roraima),
DETERMINA A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO  -  PP Nº
001/17/PJMA/2ºTIT/MP/RR,  em INQUÉRITO  CIVIL  Nº  001/17/PJMA/2ºTIT/MP/RR  tendo  como  objeto
apurar possíveis irregularidades em licenciamentos ambientais simplificados da FEMARH - Processos nº
2504/12-01, 0743/15-01, 0401/15.
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Boa Vista/RR, 03 de julho de 2017.

ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça

EXTRATO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 011/17/ PJMA/2ºTIT/MP/RR

O  Dr. ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Promotor de Justiça, 2° Titular da Promotoria de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente -PJMA da Comarca de Boa Vista-RR, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal, art. 32, V, art. 33, VI e art. 34,
parágrafo único, alínea "a", da LCE n°003/94(Lei Or gânica do Ministério Público do Estado de Roraima),
DETERMINA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRI O  -  PP Nº
011/17/PJMA/2ºTIT/MP/RR, tendo como fundamento averiguar  a degradação  de praça, na Av. Amazonas,
com possíveis prejuízos de ordem ambiental,  urbanística, cultural e paisagístico para construção de um
camelódromo

Boa Vista/RR,04 de julho de 2017.

ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Expediente de 04/07/2017 
 
 
 
 

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL 
 

PORTARIA/DPG Nº 574, DE 23 DE JUNHO DE 2017. 
 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Corregedor Público-Geral Dr. NATANAEL DE LIMA FERREIRA, para responder pela 
Defensoria Pública-Geral, no período de 26 a 27 de junho do corrente ano, em virtude do afastamento da 
Defensora Pública-Geral, conforme Portaria/DPG nº 530, de 12 de junho de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 575, DE 26 DE JUNHO DE 2017. 

 
O Defensor Público-Geral em exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder a Servidora Pública BIANCA MARQUES DE MATTOS, matrícula 164030214, 02 (dois) dias de 
folga compensatória nos dias 26 e 27 de junho de 2017, em virtude de sua designação para laborar em 
regime de plantão nos períodos de 27 de fevereiro a 06 de março de 2017, conforme PORTARIA/DPG Nº 
109, DE 30 DE JANEIRO DE 2017 (DOE 2933, de 30.01.2017). 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

NATANAEL DE LIMA FERREIRA 
Defensor Público-Geral em exercício 

 
PORTARIA/DPG Nº 576, DE 26 DE JUNHO DE 2017. 

 
O Defensor Público-Geral em exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar a Defensora Pública Dr.ª NOELINA DOS SANTOS CHAVES LOPES para atuar, em caráter 
excepcional, na defesa dos interesses da assistida L. L. A. S., da Comarca de Bonfim-RR. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

NATANAEL DE LIMA FERREIRA 
Defensor Público-Geral em exercício 

 
PORTARIA/DPG Nº 577, DE 27 DE JUNHO DE 2017. 
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O Defensor Público-Geral em exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Suspender, ad referendum do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, por necessidade do 
serviço, o 2º período das férias da Defensora Pública Dr.ª ALESSANDRA ANDRÉA MIGLIORANZA, 
referente ao exercício de 2017, anteriormente marcadas para o período de 03 a 14.07.2017 (Portaria/DPG 
nº 866/2016, publicada no DOE nº 2902, de 15.12.2016), as quais serão usufruídas oportunamente. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

NATANAEL DE LIMA FERREIRA 
Defensor Público-Geral em exercício 

 
PORTARIA/DPG Nº 578, DE 27 DE JUNHO DE 2017. 

 
O Defensor Público-Geral em exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Defensor Público Dr. EDUARDO DE CARVALHO VERAS, para atuar na defesa dos interesses 
da assistida V. M. de S. C., nos autos nº 0800721-58.2016.8.23.0060, da Comarca de São Luiz-RR, 
conforme solicitação contida no Ofício nº 672/2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

NATANAEL DE LIMA FERREIRA 
Defensor Público-Geral em exercício 

 
PORTARIA/DPG Nº 579, DE 27 DE JUNHO DE 2017. 

 

O Defensor Público-Geral em exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
I – Designar o Defensor Público Dr. ROGENILTON FERREIRA GOMES, lotado na Defensoria Pública da 
Capital, para viajar ao Município de Pacaraima-RR, nos dias 27 a 28 de junho do corrente ano, a fim de 
atuar nas audiências e atendimentos e o que mais couber na referida Unidade Defensorial, da comarca de 
Pacaraima -RR, com ônus. 
 
II – Designar o Servidor Público OZIRES ALBINO RUFINO, motorista lotado nesta DPE/RR, para viajar ao 
Município de Pacaraima-RR, nos dias 27 a 28 de junho do corrente ano, a fim de transportar o Defensor 
Público acima designado, com ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

NATANAEL DE LIMA FERREIRA 
Defensor Público-Geral em exercício 

 
PORTARIA/DPG Nº 580, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 

 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
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Designar a Defensora Pública Dr.ª JULIANA GOTARDO HEINZEN, para viajar de São Luiz-RR a Boa 
Vista-RR, no dia 28 de junho do corrente ano, com o objetivo de realizar audiências da 4ª, 5ª e 6ª Vara Cível 
da Comarca de Boa Vista-RR, sem ônus 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 581, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder a Defensora Pública Dr.ª INAJÁ DE QUEIROZ MADURO, 10 (dez) dias de férias referentes ao 
exercício de 2011, a contar de 03 de julho de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 582, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
Considerando a PORTARIA/DPG Nº 581, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 
 
RESOLVE: 
 
Designar a Defensora Pública Dr.ª ANNA ELIZE FENOLL AMARAL, para substituir a Dr.ª INAJA DE 
QUEIROZ MADURO, 2ª Titular da DPE atuante junto às Varas Cíveis de Competência Residual da 
Comarca de Boa Vista-RR, no período de 03 a 12 de julho de 2017, em virtude de férias da titular. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 583, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
CONSIDERANDO A PORTARIA/DPG Nº 260, DE 14 DE MARÇO DE 2017. 
 
RESOLVE: 
 
Suspender, as férias do Defensor Público Dr. JULIAN SILVA BARROSO, relativa ao período aquisitivo 
2017, agendada para o período de 03 de julho a 01 de agosto de 2017, conforme PORTARIA/DPG N° 866, 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.  
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 584, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
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RESOLVE: 
 
Conceder ao Defensor Público Dr. ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NETO, 02 (dois) dias de folga 
compensatória nos dias 03 e 04 de julho de 2017, em virtude de sua designação para laborar em regime de 
plantão no período 07 a 14 de novembro de 2016, conforme PORTARIA/DPG N° 605, DE 02 DE 
SETEMBRO DE 2016. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 585, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
CONSIDERANDO A PORTARIA/DPG Nº 584, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Defensor Público Dr. ROGENILTON FERREIRA GOMES para substituir o Dr. ANTONIO 
AVELINO DE ALMEIDA NETO, 3º Titular da DPE atuante junto às Varas Criminais de Competência 
Residual, nos dias 03 e 04 de julho de 2017, em virtude de folga compensatória do titular. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG N º 586, DE 03 DE JULHO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
Considerando o I Concurso Público Para Provimento de Cargos de Níveis Fundamental, Médio e Superior 
na Defensoria Pública do Estado de Roraima;  
Considerando a Lista de Classificação publicada no Diário Oficial do Estado n° 2718, de 10 de março de 
2016.  
 
RESOLVE: 
 
Nomear MARCUS VINICIUS CAMPOS DA COSTA, para exercer, em caráter efetivo, o Cargo de 
Engenheiro Elétrico ou Engenheiro Mecatrônico DPE/NS-1, da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a 
contar desta data. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 587, DE 03 DE JULHO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Autorizar o afastamento da Defensora Pública Dr.ª ELCIANNE VIANA DE SOUZA, no dia 04 de julho do 
corrente ano, para participar da Assembléia Geral Ordinária da ANADEP – Associação Nacional dos 
Defensores Públicos, que ocorrerá na cidade de Brasília – DF, sem ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
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TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 588, DE 03 DE JULHO DE 2017. 

 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Defensor Público Dr. JOSÉ JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, lotado na Defensoria Pública de 
Caracaraí, para viajar ao município de Mucajaí-RR, no dia 04 de julho de 2017, com o objetivo de atuar nas 
audiências designadas pelo Juízo daquela Comarca, realizar atendimentos e o que mais couber no Núcleo  
Defensorial, tendo em vista gozo de férias pelo titular, conforme solicitação contida no Of. 
0189/2017VRCR/MIJ/TJRR, com ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 589, DE 03 DE JULHO DE 2017. 

 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
I – Designar a Defensora Pública Dr.ª JEANE MAGALHÃES XAUD, lotado na Defensoria Pública da 
Capital, para viajar ao município de Pacaraima-RR, no dia 04 de julho do corrente ano, com o objetivo de 
realizar audiências de contraditório e o que mais couber na referida Comarca, com ônus. 
 
II – Designar o Servidor Público JEFERSON LIMA FERREIRA, motorista lotado nesta DPE/RR, para viajar 
ao Município de Pacaraima-RR, no dia 04 de julho do corrente ano, a fim de transportar o Defensor Público 
acima designado, com ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO 
 
Expediente de 04/07/2017 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 
Pelo presente edital, o 1º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA, localizado à 
Av. Ville Roy, 456-E  em Boa Vista-Roraima, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo 
relacionadas que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características: 
 
Prot: 518520 - Título: DMI/069706.02 - Valor: 1.257,82 
Devedor: A B DUARTE ME 
Credor: TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LT 
 
Prot: 518521 - Título: DMI/069706.03 - Valor: 1.257,82 
Devedor: A B DUARTE ME 
Credor: TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LT 
 
Prot: 518379 - Título: DM/Q79 603/007 - Valor: 627,76 
Devedor: ANA PAULA SANTOS BEZERRA 
Credor: E SABINO DE OLIVEIRA - ME 
 
Prot: 518380 - Título: DM/Q79 220/009 - Valor: 387,91 
Devedor: ANTONIO JENILSON LOPES PEREIRA 
Credor: E SABINO DE OLIVEIRA - ME 
 
Prot: 518519 - Título: DMI/1234 - Valor: 465,10 
Devedor: ANTONIO PINHEIRO - ME 
Credor: MILENIUS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - E 
 
Prot: 518390 - Título: DM/00000000417 - Valor: 5.000,00 
Devedor: BALBINO E SANTANA LTDA - ME 
Credor: AMAZON LIGTH COMERCIO E SERVIÇOS 
 
Prot: 518551 - Título: DMI/3773/1(1)-N - Valor: 105,00 
Devedor: C L SANTOS - EPP 
Credor: ROCKENBACH SILVEIRA & DOCIATTI LTDA. 
 
Prot: 518560 - Título: DMI/11130/1(3)- - Valor: 1.072,43 
Devedor: C L SANTOS - EPP 
Credor: ROCKENBACH SILVEIRA & DOCIATTI LTDA. 
 
Prot: 518496 - Título: NP/11869/11937 - Valor: 250,00 
Devedor: CASSIA ARAUJO 
Credor: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO SOARES 
 
Prot: 518648 - Título: DMI/0004686903 - Valor: 2.354,37 
Devedor: DESIGNER COM E SERV LTDA ME 
Credor: SAINT-GOBAIN DO BRASIL 
 
Prot: 518743 - Título: DMI/QM4751481E - Valor: 432,16 
Devedor: DESIGNER COM E SERV LTDA ME 
Credor: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO 
 
Prot: 518785 - Título: DMI/QM4800551A - Valor: 693,35 
Devedor: DESIGNER COM E SERV LTDA ME 
Credor: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO 
 
Prot: 518495 - Título: NP/12030-A - Valor: 220,00 
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Devedor: EDNEIDE SAMUEL LOURENÇO 
Credor: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO SOARES 
 
Prot: 518571 - Título: DMI/002339003 - Valor: 8.000,00 
Devedor: F. A. SILVA - ME 
Credor: INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA 
 
Prot: 518548 - Título: DM/172780 - Valor: 1.023,20 
Devedor: FRANCILANE PIMENTEL SCHNEIDER 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518549 - Título: DM/141474 - Valor: 3.855,00 
Devedor: FRANCILANE PIMENTEL SCHNEIDER 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518508 - Título: DMI/995A/03 - Valor: 528,80 
Devedor: J. DA SILVA A. LIMA - ME 
Credor: R.E. CONFECCOES LTDA - ME 
 
Prot: 518539 - Título: DM/146651 - Valor: 2.340,00 
Devedor: JORGE DONIZETTI PAVANI 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518546 - Título: DM/85439 - Valor: 11.400,00 
Devedor: JOSE REINALDO PEREIRA DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518398 - Título: DM/089509 - Valor: 749,00 
Devedor: JULIANE ARAUJO ALMEIDA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518534 - Título: DM/172522 - Valor: 1.483,00 
Devedor: LEANDRO DE MATTOS SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518535 - Título: DM/167703 - Valor: 1.080,10 
Devedor: LEANDRO DE MATTOS SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518536 - Título: DM/156523 - Valor: 504,00 
Devedor: LEANDRO DE MATTOS SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518427 - Título: DMI/5233/02 - Valor: 671,00 
Devedor: LIDIA PIRES DE ALMEIDA 
Credor: M G - INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCOES DE VEST 
 
Prot: 518572 - Título: DMI/002341003 - Valor: 9.600,00 
Devedor: MOURAO E MORONTA COMERCIO DE A 
Credor: INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA 
 
Prot: 518543 - Título: DM/171386 - Valor: 1.567,00 
Devedor: NATALIA VITAL NOBREGA FERREIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518531 - Título: DM/198032 - Valor: 2.550,00 
Devedor: PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES NETO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
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Prot: 518602 - Título: DMI/0401737/A - Valor: 777,00 
Devedor: PRADO & SOUZA LTDA - ME 
Credor: LINX SIST CONS LTDA 
 
Prot: 518587 - Título: DMI/0180539 02 - Valor: 464,08 
Devedor: R. FREITAS DE SOUZA - ME 
Credor: TERMOLAR SA 
 
Prot: 518607 - Título: DMI/435449204 - Valor: 1.908,30 
Devedor: RARYSON SAMP MAT 01678525235 
Credor: SECULUS AMAZONIA IND COM S A 
 
Prot: 518399 - Título: DM/173562 - Valor: 1.884,00 
Devedor: ROSELI DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518532 - Título: DM/197739 - Valor: 1.999,00 
Devedor: SURAI GOMES DA SILVA CARVALHO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518533 - Título: DM/187175 - Valor: 912,00 
Devedor: SURAI GOMES DA SILVA CARVALHO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
 E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na 
forma legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados 
para no prazo legal, a contar da data de protocolização do título, vir pagar o valor dos mesmos neste 
Tabelionato, ou manifestarem suas recusas. Boa Vista, 04 de julho de 2017. (33 apontamentos). Eu 
JOZIEL SILVA LOUREIRO , Tabelião o fiz digitar e assino. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro, 
neste Registro Civil das Pessoas Naturais - 1º Ofício da Capital de Boa Vista-RR: 
 
01)RARYSSON KRYSTIAN DE CASTRO LIMA  e ÉRICA FERNANDA FERREIRA LEITÃO 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 27/02/1992, de profissão Agente Comunitário de Saúde, estado civil 
solteiro, domiciliado e residente na Avenida Emilia da Silva Lavor, nº 1812, Bairro Caranã, Boa Vista-RR, 
filho de EDINALDO SOBRINHO DE LIMA e DUCILENE ARAÚJO DE CASTRO. ELA: nascida em São Luiz-
RR, em 11/07/1996, de profissão do Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Freijó, nº1169, 
Bairro Paraviana, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ MENDES LEITÃO e CREUSA FERREIRA LEITÃO. 
 
02)DANIEL  VENTURELLA  e  GABRIELA  DA  SILVA  MACHADO 
ELE: nascido em Planalto-RS, em 07/11/1981, de profissão Empresário, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Luciano Ribeiro Campos, nº 120, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Boa Vista-RR, filho de 
ALTAMIR LEIRIAS VENTURELLA eMARIA IVANETI VENTURELLA. ELA: nascida em Laguna-SC, em 
27/08/1986, de profissão Administradora, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Luciano 
Ribeiro Campos, nº 120, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Boa Vista-RR, filha de SEBASTIÃO BENTO 
MACHADO e MARISTELA DA SILVA  MACHADO. 
 
03)ANDERSON  ARAUJO  LINS  e  AURICELIA  NASCIMENTO  ERNESTO 
ELE: nascido em Fortaleza-CE, em 02/09/1982, de profissão Empresário, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Patativa, nº. 44, Bairro Mecejana, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO LINS DE SOUZA e 
FRANCISCA ANGELICA ARAUJO LINS. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 30/10/1989, de profissão 
Empregada Pública, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Marrocos, nº. 207, Bairro Cauamé, 
Boa Vista-RR, filha de BENEDITO EVANGELISTA ERNESTO e VALDECELIA  MARIA  NASCIMENTO  
ERNESTO. 
 
04)JOSE  WILSON  SOUSA  e  FRANCISCA  RAYANE  ALMEIDA  MATOS 
ELE: nascido em Ipaporanga-CE, em 07/11/1982, de profissão Motorista, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Professora Antonia Cutrim, nº. 1056, Bairro Pintolândia, Boa Vista-RR, filho de ANTONIA 
ZILMA DE SOUSA. ELA: nascida em Ipaporanga-CE, em 24/01/1991, de profissão Balconista, estado civil 
solteira, domiciliada e residente na Rua Professora Antonia Cutrim, nº. 1056, Bairro Pintolândia, Boa Vista-
RR, filha de FRANCISCO SALES HONORIO DE MATOS  e  RITINHA  ALMEIDA  SOUSA. 
 
05)VANDEBERGO  GOUVEIA  PRAXEDES  e  MARINEIDE  SARAIVA  DE LIMA 
ELE: nascido em Caraúbas-RN, em 23/11/1969, de profissão Auxiliar Contábil, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Pau Rainha, nº 858, Bairro Paraviana, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO 
GOUVEIA MUNIZ e DALVANIR PRAXEDES GOUVEIA. ELA: nascida em Augusto Severo-RN, em 
28/08/1969, de profissão Agente Comunitária de Saúde, estado civil solteira, domiciliada e residente na 
Rua Pau Rainha, nº 858, Bairro Paraviana, Boa Vista-RR, filha de MÁRIO SARAIVA DE AZEVEDO e 
MARIA  MADALENA  DE  AZEVEDO. 
 
06)ROBERTO VIANA DA  MAIA e AURORA  PAIXÃO  BRIGLIA 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 21/06/1982, de profissão Assistente Administrativo, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Avenida Nossa Senhora da Consolata, nº 2699, Bairro São Vicente, Boa Vista-
RR, filho de LUIZ DA MAIA FILHO e  MARIA  NILDA  VIANA PEREIRA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, 
em 02/07/1985, de profissão Tecnica de Enfermagem, estado civil divorciada, domiciliada e residente na 
Avenida Nossa Senhora da Consolata, nº 2699, Bairro São Vicente, Boa Vista-RR, filha de BRAULIO 
FERREIRA BRIGLIA e IRENE  SALES  DA  PAIXÃO. 
07)EDENILSON  MELO  OLIVEIRA  e  ROSIMEIRE  OLIVEIRA  DE  SOUSA 
ELE: nascido em Santa Luzia-MA, em 22/05/1990, de profissão Militar do Exercito, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Recife, nº. 110, Bairro Nova Cidade, Boa Vista-RR, filho de EDESIO 
MARQUES DE OLIVEIRA e DEUZIMAR  VERISSIMO  DE  MELO  OLIVEIRA. ELA: nascida em Santa 
Luzia-MA, em 11/06/1985, de profissão Operadora de Caixa, estado civil solteira, domiciliada e residente na 
Rua Recife, nº. 155, Bairro Nova Cidade, Boa Vista-RR, filha de ROSA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista-RR, 04 de julho de 
2017. JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino. 

SICOJURR - 00057523

rD
6j

83
tn

tU
X

x6
xZ

Q
W

cM
O

E
eG

oM
j8

=
T

ab
el

io
na

to
 1

º 
O

fíc
io

Boa Vista, 5 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6008 100/107



TABELIONATO DO 2º OFÍCIO 
  
Expediente de 04/07/2017. 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar ELIELTON DA FONSECA LIMA e GABRYELLE CALIXTO ALVES, 
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, II, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro. 
 
O Contraente, ELIELTON DA FONSECA LIMA, brasileiro, solteiro, polidor de automóveis, com 20 anos de 
idade, nascido em Boa Vista-RR, no dia aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos 
e noventa e sete, domiciliado na Avenida Nazaré Filgueiras, 820, Doutor Silvio Botelho, Boa Vista-RR, filho 
de EDSON FREIRE DE LIMA e CLEMILDA DA FONSECA SILVA. 
 
A Contraente, GABRYELLE CALIXTO ALVES, brasileira, solteira, estudante, com 17 anos de idade, 
nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e 
noventa e nove, residente e domiciliada Avenida Nazaré Filgueiras, 820, Doutor Silvio Botelho, Boa Vista-
RR, filha de ARÃO ALVES DE ALMEIDA e ETELVINA CALIXTO ALVES. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 28 de junho de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar ROGERIO LIMA ALBUQUERQUE e TAÍS DA COSTA GARCIA, para 
o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro. 
 
O Contraente, ROGERIO LIMA ALBUQUERQUE, brasileiro, solteiro, agente de correios, com 25 anos de 
idade, nascido em Amarante do Maranhão-MA, no dia aos dezoito dias do mês de outubro do ano de um mil 
e novecentos e noventa e um, domiciliado na Rua Canopus, 351, Cidade Satélite, Boa Vista-RR, filho de 
ALDERICO DOS SANTOS ALBUQUERQUE e GRAÇA DE MARIA DA SILVA LIMA ALBUQUERQUE. 
 
A Contraente, TAÍS DA COSTA GARCIA, brasileira, solteira, bancária, com 24 anos de idade, nascida em 
Boa Vista-RR, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e noventa e dois, 
residente e domiciliada na Rua Agua Marinha, 191, Jóquei Clube, Boa Vista-RR, filha de JOÃO SERRA 
GARCIA FILHO e MARIA DALVA DA COSTA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 28 de junho de 2017. 
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 EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar EUQUISSON JOSÉ DA SILVA MUNIZ e KETIANE DA COSTA 
GUERREIRO, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do 
Código Civil Brasileiro. 
 
O Contraente, EUQUISSON JOSÉ DA SILVA MUNIZ, brasileiro, solteiro, agente carcerário, com 40 anos 
de idade, nascido em Cruzeiro do Sul-AC,no dia aos onze dias do mês de junho do ano de um mil e 
novecentos e setenta e sete, domiciliado na Rua Santa Clara, 1286, Cinturão Verde,  Boa Vista-RR, filho de 
EDU MUNIZ DA SILVA MUNIZ e MARIA DELCIDE DA SILVA MUNIZ . 
 
A Contraente, KETIANE DA COSTA GUERREIRO, brasileira, solteira, agente de polícia, com 37 anos de 
idade, nascida em Boa Vista-RR, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e 
oitenta, residente e domiciliada na Rua Santa Clara, 1286, Cinturão Verde, Boa Vista-RR, filha de 
RAIMUNDO JOSÉ GUERREIRO e ODECIR DA COSTA GUERREIRO. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 30 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 

 
Faço saber que pretendem-se casar EDIVALDO COSTA DA SILVA e JULIANA DE SOUZA SILVA, para o 
que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro. 
 
O Contraente, EDIVALDO COSTA DA SILVA, brasileiro, divorciado, professor, com 43 anos de idade, 
nascido em Wanderlândia-GO, no dia aos quatorze dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e 
setenta e três, domiciliado na Rua solteirões S/N, São Bento, Boa Vista-RR, filho de JOSÉ RAIMUNDO DA 
SILVA e MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA. 
 
A Contraente, JULIANA DE SOUZA SILVA, brasileira, solteira, funcionária pública, com 37 anos de idade, 
nascida em Boa Vista-RR, aos dois dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e setenta e 
nove, residente e domiciliada na Rua das Estrelas, 521, Raiar do Sol, Boa Vista-RR, filha de WALTER 
GOMES DA SILVA e MARIA PERPETUA FRANCO DE SOUZA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 03 de julho de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar JOÃO JACKSON CAETANO DOS SANTOS e EVERALDA SILVA DE 
ALMEIDA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro. 
 
O Contraente, JOÃO JACKSON CAETANO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, Instrutor, com 49 anos de 
idade, nascido em Santarém-PA, no dia aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de um mil e 
novecentos e sessenta e sete, domiciliado na Rua São Pedro, 707, Cinturão Verde, Boa Vista-RR, filho de 
JOSÉ JAIME DOS SANTOS e NAZARÉ CAETANO DOS SANTOS. 
 
A Contraente, EVERALDA SILVA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, Professora, com 46 anos de idade, 
nascida em Alenquer-PA, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de um mil e novecentos e setenta e 
um, residente e domiciliada na Rua São Pedro, 707, Cinturão Verde, Boa Vista-RR, filha de FLORITO 
JESUS ALMEIDA e AMÉLIA MOTA SILVA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 03 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 

Faço saber que pretendem-se casar SAMUEL JAMES RIBEIRO DOS SANTOS e GEANE DE SOUSA 
LIMA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro. 
 
O Contraente, SAMUEL JAMES RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, autônomo, com 29 anos de 
idade, nascido em Teresina-PI, no dia aos quatro dias do mês de junho do ano de um mil e novecentos e 
oitenta e oito, domiciliado na Rua Tertuliano Cardoso Ramos, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO WILLIAM 
DOS SANTOS e MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS. 
 
A Contraente, GEANE DE SOUSA LIMA, brasileira, solteira, empresária, com 32 anos de idade, nascida 
em Grajaú-MA, aos nove dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e oitenta e quatro, 
residente e domiciliada na Rua Tertuliano Cardoso Ramos, Boa Vista-RR, filha de FRANCISCO DE LIMA e 
MARIA LUIZA DE SOUSA LIMA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 03 de julho de 2017. 
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO  
 
Expediente de 04/07/2017. 
 
 
 
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: 305224 - Título: DMI/6531 - Valor: 114.500,00  
Devedor: ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA              
Credor: PEDRA NORTE EXTRAÇAO DE PEDRAS LTDA 
 
Prot: 305216 - Título: CBI/0101949195 - Valor: 22.0 84,05 
Devedor: BRUNO DE CASTRO AZEREDO                     
Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A 
 
Prot: 305232 - Título: DMI/14065 - Valor: 513,83 
Devedor: CHAVES E TRAJANO LTDA ME                    
Credor: K9 TECNOLOGIA LTDA ME 
 
Prot: 305201 - Título: DM/118818 - Valor: 512,00 
Devedor: CLEIDIANE MATOS BARBOSA                     
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305213 - Título: DV/SN - Valor: 600,00 
Devedor: DEBORA MONTEIRO DE SOUSA                    
Credor: FIRMOLAR MOVES E ELETRODOMESTICO 
 
Prot: 305178 - Título: DM/157607 - Valor: 865,00 
Devedor: DIONI SERGIO DE OLIVEIRA                    
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305120 - Título: DMI/002348003 - Valor: 8.800 ,00 
Devedor: DISTRIBUIDORA RAIAR DO SOL LTD              
Credor: INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA 
 
Prot: 305121 - Título: DMI/002357002 - Valor: 13.72 4,73 
Devedor: DISTRIBUIDORA RAIAR DO SOL LTD              
Credor: INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA 
 
Prot: 305146 - Título: DMI/0266-02 - Valor: 1.400,0 0 
Devedor: DOUGLAS VASCONCELOS DA SILVA                
Credor: SANDRO CARDOSO PEREIRA - ME 
 
Prot: 305200 - Título: DM/108724 - Valor: 6.204,00 
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Devedor: ELIDA MARIA LOUREIRO DOS SANTOS             
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305123 - Título: DMI/002365002 - Valor: 9.962 ,40 
Devedor: F. A. SILVA - ME                            
Credor: INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA 
 
Prot: 305211 - Título: CCB/780654765 - Valor: 13.01 4,86 
Devedor: FERNANDO JOSE PEREZ DA SILVA GRAÇA          
Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI 
 
Prot: 305164 - Título: DM/184534 - Valor: 2.844,00 
Devedor: JAIR DA SILVA ROCHA FILHO                   
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305165 - Título: DM/170237 - Valor: 1.448,00 
Devedor: JAIR DA SILVA ROCHA FILHO                   
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305085 - Título: DMI/0916034601 - Valor: 700, 71 
Devedor: JARLENE SOUZA BARBALHO                      
Credor: MAGNUM DA AMAZONIA 
 
Prot: 305083 - Título: DMI/34351 - Valor: 882,30 
Devedor: JAYANE LOURDES DA SILVA MENDES 010141282    
Credor: LOSUNG COMERCIO DE PRODUTOS EM NEOPRENE 
 
Prot: 305142 - Título: DMI/1837 - Valor: 1.249,00 
Devedor: JOAQUIM MOTA PEREIRA NETO                   
Credor: NOTTABLE METAL WORKS NELSON PEREIRA DA M 
 
Prot: 305069 - Título: DM/78525 - Valor: 3.980,00 
Devedor: JULIANE ARAUJO ALMEIDA                      
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305070 - Título: DM/107351 - Valor: 642,00 
Devedor: JULIANE ARAUJO ALMEIDA                      
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305184 - Título: DM/165008 - Valor: 795,00 
Devedor: KALLYNNE LAYS FERREIRA DA SILVA             
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305199 - Título: DM/117968 - Valor: 784,00 
Devedor: LENICE SANTOS DA SILVA                      
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305206 - Título: DM/172495 - Valor: 2.277,00 
Devedor: LIDIANE VELUCINA MAUSS                      
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305167 - Título: DM/170963 - Valor: 2.986,00 
Devedor: LINDIANY CLEMAR SILVA CASTELO BRANCO        
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305168 - Título: DM/168904 - Valor: 3.467,00 
Devedor: LINDIANY CLEMAR SILVA CASTELO BRANCO        
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Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305180 - Título: DM/100122 - Valor: 800,00 
Devedor: MARCIA LIDIANY DE ANDRADE                   
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305194 - Título: DM/164204 - Valor: 2.165,00 
Devedor: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA           
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305067 - Título: DM/147975 - Valor: 2.989,00 
Devedor: MARIA DE FATIMA SERRAO PERREIRA             
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305214 - Título: NP/SN - Valor: 900,00 
Devedor: MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA               
Credor: FACILITA SOLUÇOES EMPRESARIAIS 
 
Prot: 305175 - Título: DM/158370 - Valor: 6.172,00 
Devedor: MARIA PERPETUA LARANJEIRA                   
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305172 - Título: DM/139399 - Valor: 1.255,00 
Devedor: MARILENE LOPES DE ARAÚJO                    
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305170 - Título: DM/111398 - Valor: 944,00 
Devedor: MIRIAM SE SOUZA ALEXANDRE                   
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305122 - Título: DMI/002363002 - Valor: 5.672 ,11 
Devedor: MOURAO E MORONTA COMERCIO DE A              
Credor: INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA 
 
Prot: 305089 - Título: DMI/19330/8 - Valor: 550,83 
Devedor: NAGYLA CRISTINA BARBOSA SOARES              
Credor: J.B.S DISTRIBUIDORA 
 
Prot: 305090 - Título: DMI/19330/9 - Valor: 550,83 
Devedor: NAGYLA CRISTINA BARBOSA SOARES              
Credor: J.B.S DISTRIBUIDORA 
 
Prot: 305171 - Título: DM/134246 - Valor: 637,00 
Devedor: PRISCILA AIANNY MELO DA SILVA               
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305191 - Título: DM/164493 - Valor: 840,00 
Devedor: ROSILEIA SA DE SOUZA                        
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 304946 - Título: DM/185748 - Valor: 890,00 
Devedor: SAMUEL SABINO PAIVA                         
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305182 - Título: DM/146962 - Valor: 1.032,00 
Devedor: SIDNEY GERONIMO DE ARAUJO                   
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
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Prot: 305183 - Título: DM/126392 - Valor: 2.544,00 
Devedor: SIDNEY GERONIMO DE ARAUJO                   
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305054 - Título: DM/166664 - Valor: 805,00 
Devedor: SIMONETE BONFIM CORREA                      
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305205 - Título: DM/189956 - Valor: 2.578,00 
Devedor: THAIZE DA SILVA FLORENCIO                   
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 305169 - Título: DM/175169 - Valor: 1.898,00 
Devedor: VALTENI NUNES DE ALMEIDA                    
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 304838 - T ítulo: DMI/000362 - Valor: 2.811,00 
Devedor: Z DA SILVA MARTINS ME                       
Credor: UNS IDIOMAS 
 
Boa Vista-RR, 04 de Julho de 2017. 
________________________________ 
DANIEL ANTONIO DE AQUINO NETO 
Tabelião 
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