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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

Expediente de 17/07/2017

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.17.001708-1
IMPETRANTE: ROBERTA DE BARROS ANTUNES ALMEIDA DE OL IVEIRA
ADVOGADA: DRª JAÍRA MONTEIRO SILVA – OAB/RR 1637
IMPETRADA: GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA
RELATORA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Roberta de Barros Antunes Almeida
de Oliveira contra ato da Governadora do Estado de Roraima que não a nomeou para posse no cargo de
Cirurgiã Dentista - especialidade Odontopediatria.

Narra a impetrante, em síntese, que restou classificada em 4.º lugar no Concurso Público realizado pela
Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, tendo o edital previsto apenas uma vaga para o cargo acima
especificado. Entretanto, a primeira colocada não fora empossada em virtude do não preenchimento dos
requisitos na data da posse, sendo reclassificada, por força de medida judicial, para o 3.º lugar na lista de
classificação.

Aduz que a tal reclassificação acabou por ferir seu direito líquido e certo, uma vez que se essa não tivesse
ocorrido, poderia ter sido reposicionada para o 3.º lugar e nomeada para preenchimento do cargo. 

Argumenta, ainda, que a reclassificação não possui previsão editalícia e tampouco amparo legal, vindo a
violar seu direito líquido e certo a ser nomeada no concurso.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a sua imediata nomeação e posse no cargo
de Cirurgiã Dentista Especialista em Odontopediatria, sob pena de multa diária e, no mérito, pugna pela
concessão definitiva da segurança.

Juntou os documentos que entendeu pertinentes (fls. 02/72).

É o breve relato.

DECIDO.

Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão de medida liminar em Mandado de
Segurança depende da presença simultânea de dois requisitos específicos, quais sejam, a relevância do
fundamento (fumus boni juris) e o perigo de ineficácia da medida concedida ao final (periculum in mora).

Nesse passo, a medida liminar em Mandado de Segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância
dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a existência
do direito invocado e a possibilidade de lesão irreparável a ensejar a ineficácia de possível ordem concedida
ao final.

Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado de modo a
justificar o deferimento da liminar pleiteada.

A possibilidade de lesão irreparável também não resta presente. Isso porque a nomeação da impetrante
poderá ser determinada quando do julgamento final do mandamus.

Ademais, o pedido liminar se confunde com o mérito, o que demonstra a sua natureza satisfativa, devendo
ser analisado no julgamento da ação.
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ISSO POSTO, indefiro a liminar pleiteada.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações de estilo no prazo de 10 (dez) dias (artigo 7.º,
inciso I, da Lei n.º 12.016/2009).

Dê-se ciência da impetração, pessoalmente, ao Procurador-Geral do Estado (art. 7.º, inciso II, da Lei n.º
12.016/2009).

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Douta Procuradoria de Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Boa Vista (RR), 14 de julho de 2016.

Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora

PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0000.16.000387-7
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RÉ: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
PROCURADOR JURÍDICO: DR. ÁLVARO DIEGO OLIVEIRA REIS  - OAB/RR 1473
RELATOR: DESEMBARGADOR MOZARILDO CAVALCANTI

FINALIDADE: Intimação das partes para apresentarem memoriais ou requerer ao relator a inclusão do feito
na pauta de julgamento presencial, caso pretenda fazer sustentação oral, com antecedência mínima de 2
(dois) dias, nos termos do art. 110 e incisos do RITJRR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVI DADE Nº 0000.15.001637-6
EMBARGANTE: O ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. BERGSON GIRÃO MARQUES - O AB/RR 385-B
EMBARGADO: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL- CSPB
ADVOGADOS: DRª DENISE KERSTING PULS - OAB/RS 23.226  E OUTRA
RELATOR: DESEMBARGADOR ALMIRO PADILHA

FINALIDADE: Intimação das partes para apresentarem memoriais ou requerer ao relator a inclusão do feito
na pauta de julgamento presencial, caso pretenda fazer sustentação oral, com antecedência mínima de 2
(dois) dias, nos termos do art. 110 e incisos do RITJRR.

AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001591-3
AGRAVANTES: WELDER TIAGO SANTOS FEITOSA E OUTROS
ADVOGADO: DR. CHARDSON DE SOUZA MORAES - OAB/RR 828
AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA DO DE RORAIMA
PROCURADORA DO ESTADO: DRª CHRISTIANE MAFRA MORATEL LI - OAB/RR 495
RELATOR: DESEMBARGADOR MOZARILDO CAVALCANTI

FINALIDADE: Intimação das partes para apresentarem memoriais ou requerer ao relator a inclusão do feito
na pauta de julgamento presencial, caso pretenda fazer sustentação oral, com antecedência mínima de 2
(dois) dias, nos termos do art. 110 e incisos do RITJRR.

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0000.16.001831- 3
AUTORA: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DR.ª MARCELA MEDEIROS QUE IROZ FRANCO - OAB/RR 433
RÉU: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
PROCURADOR JURÍDICO: DR. RONALD ROSSI FERREIRA - OA B/RR 467
RELATOR: DESEMBARGADOR MOZARILDO CAVALCANTI
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FINALIDADE: Intimação das partes para apresentarem memoriais ou requerer ao relator a inclusão do feito
na pauta de julgamento presencial, caso pretenda fazer sustentação oral, com antecedência mínima de 2
(dois) dias, nos termos do art. 110 e incisos do RITJRR.

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0000.16.000216- 8
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
RÉ: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
PROCURADOR JURÍDICO: DR. ÁLVARO DIEGO OLIVEIRA REIS  - OAB/RR 1473
RELATOR: DESEMBARGADOR MOZARILDO CAVALCANTI

FINALIDADE: Intimação das partes para apresentarem memoriais ou requerer ao relator a inclusão do feito
na pauta de julgamento presencial, caso pretenda fazer sustentação oral, com antecedência mínima de 2
(dois) dias, nos termos do art. 110 e incisos do RITJRR.
MANDADO DE SEGURANÇA PJE N.º 0600020-33.2017.8.23.0 000
IMPETRANTE: DENNIS LIMA JACINTO
ADVOGADO: DR. SAMUEL ALMEIDA COSTA - OAB/RR 1320
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO E STADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. FERNANDO MARCO RODRIGUES DE LIMA - OAB/RR Nº 277-A
RELATOR: DESEMBARGADOR ALMIRO PADILHA

FINALIDADE: Intimação das partes para apresentarem memoriais ou requerer ao relator a inclusão do feito
na pauta de julgamento presencial, caso pretenda fazer sustentação oral, com antecedência mínima de 2
(dois) dias, nos termos do art. 110 e incisos do RITJRR.

MANDADO DE SEGURANÇA PJE N.º 0600033-32.2017.8.23.0 000
IMPETRANTE: RICHARLEY DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO: DR. DEUSDEDITH FERREIRA ARAUJO  - OAB/RR 550
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO E STADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. ANTONIO CARLOS FANTINO DA  SILVA  - OAB/RR Nº 329-A
RELATOR: DESEMBARGADOR ALMIRO PADILHA

FINALIDADE: Intimação das partes para apresentarem memoriais ou requerer ao relator a inclusão do feito
na pauta de julgamento presencial, caso pretenda fazer sustentação oral, com antecedência mínima de 2
(dois) dias, nos termos do art. 110 e incisos do RITJRR.

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.80480 1-9
RECORRENTE: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCELO TADANO - OAB/RR 2 64-B
RECORRIDO: FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS: DR. MARCOS ALDENIR RIVAS - OAB/AM 2.250 E OUTRO 

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

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

RONALDO BARROSO NOGUEIRA
Diretor de Secretaria
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
 
Expediente de 17/07/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO 
 
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária do dia 25 de julho do ano de dois mil 
e dezessete, às 09:00 horas e/ou na sessão subsequente, serão julgados os processos a seguir: 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001599-4 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: CLÁUDIA MÁRCIA MARTINS CAMPOS 
PACIENTE: THIAGO GOMES BEZERRA 
ADVOGADA: DRA. CLÁUDIA MÁRCIA MARTINS CAMPOS – OAB/RR Nº 542-A 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0045.12.000731-0 - PACARAIMA/RR 
APELANTE: JOSÉ MÁRCIO DA SILVA 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ROGENILTON FERREIRA GOMES 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
REVISOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.000597-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
APELADO: DYONNATHAS DOUGLAS DOS SANTOS VALADARES 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOSÉ ROCELITON VITO JOCA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.12.008380-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: RANIELSON VIEIRA SOUSA E OUTRO 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE PEREIRA DE ALMEIDA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
REVISOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.011477-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JANDSON SILVA MAGALHÃES 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.16.000618-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ROBERTO MELO DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. JOSÉ VANDERI MAIA – OAB/RR Nº 716 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0090.13.000489-9 - BONFIM/RR 
APELANTES: ADESCIMO SILVINO BEZERRA FILHO E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOARES 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.003689-4 - BOA VISTA/RR 
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APELANTE: GABRIEL CABRAL DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.003651-4 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE: JOSÉ MONTAGUE RODRIGUES 
ADVOGADOS: DR. MAURO SILVA DE CASTRO E OUTRO – OAB/RR Nº 210 
2º APELANTE: CLYVE LLOYD KING 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
3º APELANTE: ERIC ELDON BOBB 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0047.12.001195-3 - RORAINÓPOLIS/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
2º APELANTE / 1º APELADO: LUIZ XAVIER DE SOUSA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANNA ELIZE FENOLL AMARAL 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.02.041320-8 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: CESAR DIAS GOMES 
ADVOGADO: DR. IGOR TAJRA  REIS – OAB/RR Nº 690 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO 
 
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária do dia 27 de julho do ano de dois mil 
e dezessete, às 09:00 horas e/ou na sessão subsequente, serão julgados os processos a seguir: 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃ NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010.15.808732-9 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: IVECO LATIN AMÉRICA LTDA 
ADVOGADO: DR. DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS – OAB/MG Nº 74368 
MBARGADO: O MUNICIPIO DE CANTÁ 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.821134-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ARMANDO CARLOS NAHMIAS COSTA 
ADVOGADO: DR. LUIZ GERALDO TÁVORA ARAÚJO – OAB/RR Nº 557-N 
APELADA: TIM CELULAR S/A 
ADVOGADA: DRA. CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA – OAB/PE Nº 20335-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.822909-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: VIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO 
ADVOGADO: DR. ILDO DE ROCCO – OAB/RR Nº 492-N 
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS: DRA. LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS E OUTRO – OAB/PR Nº 8123-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.811879-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – OAB/RR Nº 464-P  
APELADA: EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
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ADVOGADA: DRA. NATACHA LEAL LEITE – OAB/RR Nº 900-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
VOTO-VISTA: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.801491-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA – BOVESA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264 
APELADA: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 
ADVOGADO: DR. RICARDO HERCULANO BULHÕES DE MATTOS FILHO – OAB/RR Nº 313-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.803094-4 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: PAULO CESAR RODRIGUES CUNHA 
ADVOGADOS: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA E OUTRO – OAB/RR Nº 481-N 
2º APELANTE / 1º APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. MARIA DE LOURDES DUARTE FERNANDES – OAB/RR Nº 1287-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.810017-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SERVS/BV FINANCEIRA - CFI BV FINANCEIRA 
ADVOGADO: DR. FERNANDO LUZ PEREIRA – OAB/SP Nº 147020-N 
APELADO: EDILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000742-1 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: S. M. A. S. 
ADVOGADA: DRA. SARA PATRÍCIA RIBEIRO FARIAS – OAB/RR Nº 1008 
EMBARGADA: Z. V. DA S. 
ADVOGADO: DR. THIAGO SOARES TEIXEIRA – OAB/RR Nº 878-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001486-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: CERRADO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP E OUTRO 
ADVOGADO: DR. JOSÉ NESTOR MARCELINO – OAB/RR Nº 243-B 
AGRAVADO: IVANOR TOMASI 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000951-8 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: VANILDO VIANA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
EMBARGADO: BANCO PAN S/A 
ADVOGADA: DRA. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/RR Nº 375-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001309-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: MARCELA BARROS DO CARMO 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001049-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ELVIRA FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADOS: DR. AUGUSTO CESAR PEREIRA DA SILVA E OUTRA – OAB/CE Nº 5069 
AGRAVADOS: UNIMED BOA VISTA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTROS 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO – ELETRÔNICO 
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O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária Virtual do período de 31 de julho a 04 
de agosto do ano de dois mil e dezessete, serão julgados os processos a seguir: 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.833698-1 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: A. P. C. R. M. 
ADVOGADA: DRA. KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS – OAB/DF Nº 32717 
EMBARGADO: R. C. M. DE M. 
ADVOGADO: DR. RODOLPHO CÉSAR MAIA DE MORAIS – OAB/RR Nº 269-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.15.002402-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. KRISHLENE BRAZ ÁVILA – OAB/RR Nº 305-B  
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000995-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BOA VISTA MINERAÇÃO LTDA 
ADVOGADO: DR. BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES – OAB/SP Nº 237773 
AGRAVADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – OAB/RR Nº 464-P  
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.15.002188-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. ANDRÉ ELYSIO CAMPOS BARBOSA  
AGRAVADA: JAIRA FARIAS DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. GIL VIANNA SIMÕES BATISTA – OAB/RR Nº 410 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
VOTO-VISTA: DES. JEFFERSON FERNANES 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO 
 
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 
 
E M E N T A 
 
APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT – LESÃO PERMANENTE PROVENIENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO  –  
AÇÃO QUE TEM COMO INTUITO AFERIR O GRAU DE LESÃO  – LAUDO PERICIAL QUE CLASSIFICA 
AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO EM RESIDUAL (10%) - APARENTE INCONGRUÊNCIA ENTRE 
LAUDO PERICIAL E PROVAS AUTORAIS – MATÉRIA NÃO SUFUCIENTEMENTE ESCLARECIDA – 
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – RECURSO PROVIDO.  
1. Demonstrado que o laudo pericial fora preenchido de forma superficial, apresenta aparente 
incongruência com as provas anexas aos autos e fora impugnado tempestivamente pela parte interessada, 
sem a devida apreciação judicial, resta necessária a renovação da perícia médica, na forma do art. 480, do 
CPC. 
2. Sentença nula, retorno dos autos ao Juízo de piso para a realização de nova perícia médica, a ser 
efetuada por profissional cadastrado no presente Tribunal de Justiça. 
3. Recurso provido.  
 
A C Ó R D Ã O 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Primeira Turma Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, no sentido de dar provimento ao recurso, nos 
termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Estiveram presentes os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (Julgador), Tânia Vasconcelos 
(Relatora) e Des. Jefferson Fernandes  (Julgador). 
Sala das Sessões da Câmara Única do E. TJRR, em Boa Vista – RR, 13 de julho de 2017.  
 
Desa. Tânia Vasconcelos Dias 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.812218-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
ADVOGADA: DRA. ROSANGELA DA ROSA CORRÊA – OAB/RR Nº 416-A 
APELADO: FRANCISCO SALES DE SOUZA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO CONSTITUEM 
REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –  
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO 
EM 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA FINS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – 
INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ARTIGO 267, DO CPC - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA ADVOGADO NÃO 
SUPRE A DETERMINAÇÃO LEGAL  - APELO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros integrantes da segunda Turma Cível, do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer e dar  provimento ao 
Apelo, anulando a sentença de piso, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores  Almiro Padilha ( presidente e 
julgador); Tânia Vasconcelos ( Julgadora), Jefferson Fernandes (Relator) . 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 13 dias do mês de julho do 
ano de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.704199-3 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: VALDOIR GORK 
ADVOGADA: DRA. PAULA CRISTIANE ARALDI – OAB/RR Nº 289-A 
APELADO: ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
ADVOGADO: DR. SIVIRINO PAULI – OAB/RR Nº 101-B 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA - REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. 
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os componentes da Primeira Turma da Colenda 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer e negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos e 
Leonardo Cupello. 
Boa Vista, 13 de julho de 2017. 
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Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.813126-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 
ADVOGADA: DRA. ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO – OAB/SP Nº 104920-N 
APELADA: TÁSSIA ARAÚJO DA SILVA ALVES 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO - INICIAL INDEFERIDA - DIREITO DA PARTE A EMENDA À INICIAL - GARANTIA À EFETIVA 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 
1. No vertente caso, o indeferimento da petição inicial foi feito antes mesmo de ser conferido a parte Autora 
a oportunidade de emendar a inicial, conforme prevê o artigo 321 do NCPC. 
2. O princípio da cooperação consiste no dever de cooperação entre as partes para o deslinde da demanda, 
de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça no caso concreto. 
3. O indeferimento da petição inicial, sem a oportunidade de emenda, constitui cerceamento do direito da 
Autora, em verdadeiro descompasso com o princípio da cooperação. 
4. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento para anular a sentença de 1º Grau, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (Relator), Tânia Vasconcelos 
(Julgadora) e Jefferson Fernandes (Julgador). 
Boa Vista - RR, 13 de  julho de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.827499-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ADAUTO BEZERRA DA GAMA 
ADVOGADO: DR. MAMEDE ABRÃO NETTO – OAB/RR Nº 223-A 
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A 
ADVOGADOS: DRA. CÍNTIA SCHULZE E OUTROS – OAB/RR Nº 960-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - REQUISITOS DO ART. 356, CPC/73, NÃO 
PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE INDIVIDUAÇÃO DO DOCUMENTO A SER EXIBIDO - REFERÊNCIAS 
GENÉRICAS - INCERTEZA DA EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Primeira Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos (julgadora) e 
Cristóvão Suter (julgador). 
Boa Vista - RR, 13 de julho de 2017. 

SICOJURR - 00057703

C
F

H
yC

m
ni

vS
yi

tc
W

eB
F

J/
5w

W
zq

C
U

=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 18 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6017 11/97



 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
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 
 
EMENTA 
 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO 
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECORRENTE 
QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PISO. PRELIMINAR 
REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL JÁ JULGADA. 
ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL 
RECONHECIDA. MORA NÃO CARACTERIZADA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 
1061530/RS. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros integrantes da Segunda Turma Cível, do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao 
recurso, nos termos do voto do Relator. 
Presentes à Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Almiro Padilha (Presidente/Julgador), 
Jefferson Fernandes (Relator) e Tânia Vasconcelos (Julgadora).  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos treze dias do mês de julho do 
ano de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001725-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CELSO ROBERTO BONFIM DOS SANTOS  
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da 
Fazenda da Comarca de Boa Vista que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0814683-70.2017.8.23.0010, 
deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar ao Estado de Roraima que forneça, no prazo de 
10 (dez) dias, a medicação VIGABATRINA, ao paciente Miguel Antônio Costa Lima (menor), de acordo com 
a prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
Afirma o agravado, em síntese, que o Secretário de Saúde do Estado não está legitimado a responder 
pelas astreintes, pois a ação fora proposta contra o ente público. 
Aduz, ainda, que a multa não se justifica, uma vez que não há a negativa de fornecer o fármaco ao 
paciente em questão, sendo postulado pelo próprio agravante, inclusive, o bloqueio bancário da quantia 
para a compra do remédio. 
Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da multa em desfavor do 
Secretário de Saúde e a sua redução  para valor razoável. 
É o breve relato. DECIDO. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais 
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento. 

SICOJURR - 00057703

C
F

H
yC

m
ni

vS
yi

tc
W

eB
F

J/
5w

W
zq

C
U

=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 18 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6017 12/97



Analisando os autos não vislumbro, de início, a presença da fumaça do bom direito que permita a 
concessão do efeito pretendido. Isso porque a multa somente incidirá em caso de descumprimento da 
decisão, de modo que fornecido o medicamento não persistirá a sua aplicação.  
Assim, inexistindo a pretensão resistida, como afirma o próprio recorrente, não há perigo iminente de 
incidência da multa. 
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. 
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do 
CPC/2015. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista, 14 de julho de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001231-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOCENIR LOPES COELHO 
ADVOGADA: DRA. ANA CAROLINE SEQUEIRA SILVA RIVERO – OAB/RR Nº 668-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RR Nº 451-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Jocenir Lopes Coelho em face da sentença proferida pelo Juízo da 
4.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que o autor não compareceu à 
perícia designada, deixando, assim, de fazer prova das lesões afirmadas. 
Irresignado, o recorrente afirma que não houve intimação pessoal para comparecimento na perícia médica, 
existindo, assim, nulidade absoluta que macula a sentença guerreada. 
Aduz, ainda, que o não comparecimento do autor para promover diligências que lhe competem acarreta, no 
máximo, a extinção do feito sem resolução do mérito e não com resolução do mérito, como ocorreu no caso. 
Por fim, pugna pela cassação da sentença monocrática ou sua reforma para declarar sua extinção sem 
resolução do mérito. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o sucinto relato. 
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Da análise do processo eletrônico, observa-se que o magistrado a quo  julgou improcedente o pedido 
formulado na exordial em virtude do não comparecimento do autor à perícia médica que avaliaria o grau 
das lesões sofridas. 
Em que pese o recorrente afirmar que não houve sua intimação pessoal para comparecimento à perícia 
médica designada, denota-se a partir da certidão constante no EP. 105 que o mandado fora devidamente 
cumprido pelo Oficial de Justiça.  
No mais, o argumento de que o laudo médico juntado à inicial é suficiente para a procedência da ação 
também não se sustenta, posto que há entendimento pacífico no sentido de que é indispensável a 
realização da perícia para quantificar o grau de invalidez das lesões sofridas. 
Assim, a ausência da parte autora para a realização da perícia designada, a qual fora devidamente paga 
pela Seguradora, acarreta preclusão do direito de produção da prova e, consequentemente, a 
improcedência da ação por ausência de prova essencial. 
Nesse sentido: 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 
COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA 
PELA VIA POSTAL NO ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DA PARTE À PERÍCIA - 
PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." 
(TJRR, AC 0010.15.805899-9, Câmara Cível, Relator: Des. Cristóvão Suter - p.: 31.08.2016) 
"PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA 
MÉDICA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO 
CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO - PRECLUSÃO DA PROVA - APELO CONHECIDO E 
IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1) A Lei .º 11.945/2009 dispõe que a invalidez permanente deve ser 
comprovada por Laudo Pericial  que a demonstre, bem como, evidencie o seu grau, a fim de permitir 
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enquadramento da tabela instituída pela lei em seu anexo, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo do 
seu direito (CPC: art. 333, inc, I). 2. Considerando que foi devidamente oportunizado à parte Apelante fazer 
provas da sua invalidez a esta, comparecendo à perícia judicial, ausentou-se sem justificativa. Preclusão da 
Prova. 3) Apelo conhecido e negado provimento. Sentença mantida." (TJRR. AgReg 0010.15.826303-7, 
Câmara Cível, Relator: Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 06.10.2016) 
De igual forma, não merece prosperar a tese de que o feito deveria ter sido extinto sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015, uma vez que não houve abandono de causa, mas sim 
improcedência por ausência de prova do direito autoral. 
ISSO POSTO, considerando os precedentes desta Corte de Justiça, nego provimento ao recurso, 
mantendo incólume a sentença. 
P.R.I. 
Boa Vista (RR), 12 de julho de 2017. 
  
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.800926-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JAMES VONEI LEAL DA SILVA 
ADVOGADOS: DR. MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO E OUTRO – OAB/RR Nº 748-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RR Nº 451-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por James Vonei Leal da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo 
da 1.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que o autor não compareceu à 
perícia designada, deixando, assim, de fazer prova das lesões afirmadas. 
Irresignado, o recorrente afirma que não houve sua intimação pessoal para comparecimento à perícia 
médica, existindo, assim, nulidade absoluta que macula a sentença guerreada. Assim, pugna pela 
cassação da referida decisão de piso.  
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o sucinto relato. 
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Da análise do processo eletrônico, observa-se que inexiste qualquer evento processual comunicando o 
cumprimento da intimação pessoal do autor. Nesse sentido, presume-se que a diligência não fora realizada.  
Ou seja, por tratar de ato a ser praticado pessoalmente, a intimação pessoal do recorrente, conforme 
preceitua o art. 474 do CPC/15, é imprescindível para concretização do ato, não ocorrendo, ter-se-á 
configurado o cerceamento de defesa. 
Nesse sentido, esta Corte vem se posicionando: 
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – FALTA DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 
(TJRR – AC 0010.15.820489-0, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 23/06/2016, 
DJe 28/06/2016, p. 17). 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DA 
PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA" (TJRR – AC 0010.13.707311-9, Des. 
ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Única, julg.: 20/05/2014, DJe 27/05/2014, p. 27). 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA 
PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA ONDE SERIA REALIZADA A PERÍCIA MÉDICA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 
(TJRR – AC 0010.13.715649-2, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 12/08/2014, DJe 
19/08/2014, p. 37-38)  
ISSO POSTO, dou provimento ao apelo para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos 
autos ao Juízo a quo para designação de nova data para realização de perícia médica, com a devida 
intimação pessoal da parte autora. 
P.R.I. 
Boa Vista (RR), 12 de julho de 2017. 
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Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001639-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: SUIENE FELIZ DO AMARAL 
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES – OAB/RR Nº 1092 
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADOS: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO E OUTRO – OAB/RR Nº 451-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suiene Feliz do Amaral em face de decisão proferida pelo 
MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado 
nos autos da ação indenizatória n.º 0802586-38.2017.8.23.0010, determinando o recolhimento das custas, 
no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 
Irresignada, a agravante afirma, em síntese, que para a concessão da assistência judiciária gratuita não é 
necessário comprovar a condição de miserabilidade, sendo a declaração de hipossuficiência documento 
suficiente para o deferimento do pedido. 
Aduz, ainda, que sua renda destina-se para seu próprio sustento e de sua família, de modo que a negativa 
ao seu pedido seria um verdadeiro impedimento de acesso à justiça. 
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento, 
para conceder a justiça gratuita definitivamente. 
Colacionou aos autos os documentos obrigatórios e os que entendeu necessários ao deslinde da 
controvérsia. 
É o breve relato. DECIDO.  
Em primeiro lugar, cumpre-me dispensar o recorrente do recolhimento do preparo recursal, uma vez que a 
concessão, ou não, da gratuidade da justiça é o próprio objeto do presente agravo. 
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Embora tenha me manifestado em sentido contrário em outra ocasião, analisando detidamente a questão e 
os documentos constantes na hipótese, verifico que a decisão deve ter seus efeitos suspensos.  
A fumaça do bom direito reside na declaração de hipossuficiência da recorrente e em sua comprovação de 
renda que demonstram, em juízo de cognição sumária, a sua impossibilidade em arcar com as custas 
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 
O perigo da demora, por sua vez, está demonstrado na possibilidade da decisão agravada gerar lesão de 
impossível reparação a recorrente, uma vez que determina o cancelamento da distribuição da ação em 
caso de não recolhimento do preparo. 
Assim, presentes os requisitos necessários, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso até o 
seu julgamento definitivo. 
Comunique-se o juízo a quo. 
Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. 
Publique-se. 
Boa Vista, 13 de julho de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.800339-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: FRANCISCO CARVALHO BARBOSA 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que a parte autora não compareceu à 
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perícia designada, deixando, assim, de fazer prova das lesões afirmadas, e extinguiu a demanda, com 
resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Irresignada, a parte apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente para a realização da prova 
pericial, pois o mandado de intimação foi recebido por terceiro, e que os princípios do contraditório e o 
devido processo legal foram feridos. 
Alega que juntou laudo médico que atesta a lesão incapacitante da parte autora. 
Aduz que o fato de não ter comparecido na perícia médica redundaria, no máximo, na extinção do processo 
sem resolução do mérito. 
Pugna pelo provimento do presente recurso para cassar a sentença monocrática, devendo o feito retornar à 
origem para a realização da perícia médica com a devida intimação pessoal da apelante. 
Alternativamente, requer a reforma parcial da sentença para que o processo seja declarado extinto sem 
resolução do mérito. 
Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença. 
Vieram os autos conclusos. 
É o breve relato.  
Decido monocraticamente autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, porém quanto ao mérito não há como 
prosperar. 
Conforme pode-se extrair dos autos, foi expedida intimação através dos Correios para a parte autora no 
endereço indicado na exordial, informando-a da data, hora e local da perícia médica (EP. 80), bem como foi 
juntado o respectivo Aviso de Recebimento (EP 84). 
Assim sendo, foi observado o disposto no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 
"Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes 
legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 
diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que 
não recebidas pessoalmente pelo   interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 
devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de 
entrega da correspondência no primitivo endereço." 
Cumpre ressaltar que, para a validade da intimação através dos Correios, é necessária apenas a 
comprovação que a correspondência foi entregue no endereço indicado na petição inicial, não se exigindo o 
recebimento pela parte. 
Neste sentido é o entendimento firmado na jurisprudência pátria, inclusive, neste Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PERÍCIA 
MÉDICA. INTIMAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL. NÃO 
COMPARECIMENTO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO 
E IMPROVIDO.  
1. DO MÉRITO 1.1. Vide-se que a Lei nº. 6.194/74, com as modificações inclusas pela Lei nº. 11.945, de 4 
de junho de 2009, determina que o Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente deve quantificar as 
lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins do seguro previsto, através de laudo complementar, no 
prazo médio de noventa dias do evento, conforme preceito do art. 5º, § 5º, do citado dispositivo normativo. 
1.2.Vislumbra-se nos autos que foi proferido despacho pelo Juízo monocrático designando data para 
realização de exame pericial e tentativa de conciliação, tendo o magistrado determinado a intimação da 
autora por carta, com a advertência de que a ausência injustificada ao ato implicaria na recusa da produção 
de prova, com imediato julgamento. 1.3. No caso concreto, a requerente foi intimada, por Aviso de 
Recebimento - AR, no endereço constante como sendo o de sua residência (fl. 143). No ensejo, ressalta-se 
que o aviso de recebimento não precisa, necessariamente, ser assinado pela promovente para dar validade 
a sua intimação, mas tão somente a remessa da via postal ao endereço apontado na exordial. 
Jurisprudência do STJ. 1.4. Assim, deixando a autora de comparecer injustificadamente à perícia médica 
previamente designada para aferição do grau de invalidez decorrente de acidente de trânsito, embora 
devidamente intimada para tanto, é de se considerar preclusa a prova imprescindível para a constatação da 
referida incapacidade, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da ação. 1.5. Apelo conhecido e 
improvido." (TJ-CE - ApCi nº 0126775-93.2015.8.06.0001, 2ª Câmara Direito Privado, Rel. Des. Carlos 
Alberto Mendes Forte, j. 05.07.2017, negaram provimento, unânime, DJe 05.07.2017) 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 
COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA – VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA 
PELA VIA POSTAL NO ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DA PARTE À PERÍCIA – 
PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 
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DESPROVIDO." (TJRR – AC 0010.15.805899-9, Rel. Des. Cristóvão Suter, Câmara Cível, julg.: 25/08/2016, 
DJe 31/08/2016, p. 12). 
"AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO SOBRE O INTERESSE EM 
NOVA DATA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PERDA DA PROVA. PRECLUSÃO.  
I. Nos termos do art. 14, do CPC/15, a norma processual não retroagirá respeitados os atos processuais 
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-
se ao presente processo as disposições constantes do CPC/73, em vigor quando do ajuizamento da ação, 
da prolação da sentença e da interposição deste recurso.  
II. Em ações que visam à cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é 
imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ.  
III. No caso concreto, a carta "AR" de intimação da perícia foi expedida para o endereço declinado na inicial 
da ação de cobrança, mas a parte autora não compareceu à perícia. Foi decretada a perda da prova pelo 
juízo de origem, não havendo qualquer insurgência recursal, no momento oportuno. Logo, incidiu a 
preclusão consumativa (art. 473, do CPC/1973), descabendo a desconstituição da sentença.  
IV. Assim, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido 
administrativamente, ônus da parte autora, na forma do art. 333, I, do CPC/73, deve ser mantida a 
sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA." (TJRS, 5ª Câmara Cível, ApCi 
70068859420, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 27.04.2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 
DPVAT "http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127799/lei-do-seguro-dpvat-lei-8441-92" . INVALIDEZ 
PERMANENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE 
PERÍCIA MÉDICA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO GRAU DE DEBILIDADE SOFRIDA. INTIMAÇÃO 
PESSOAL DO DEMANDANTE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA 
ATINENTE À PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 
DIREITO POSTULADO. ARTIGO 333 "http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704289/artigo-333-da-lei-n-
5869-de-11-de-janeiro-de-1973" , I "http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704253/inciso-i-do-artigo-333-da-
lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973" , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
"http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73" . SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.  
1. Trata-se de ação de complementação de indenização de seguro DPVAT 
"http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127799/lei-do-seguro-dpvat-lei-8441-92" , onde o autor aduz estar 
acometido de invalidez permanente, mostrando-se necessária a realização de perícia médica a fim de se 
aferir a existência, bem como o grau da alegada invalidez.  
2. In casu, não tendo o promovente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu 
direito, vez que não compareceu na data e horário designados para a realização de perícia médica, para 
constatação do grau de invalidez, presumindo-se válida, ressalte-se, a intimação pessoal realizada no 
endereço indicado na exordial, consoante previsão do parágrafo único 
"http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10716684/parágrafo-1-artigo-238-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-
1973" , do artigo 238 "http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10716733/artigo-238-da-lei-n-5869-de-11-de-
janeiro-de-1973" , do Código de Processo Civil "http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-
processo-civil-lei-5869-73" , impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial.  
3. Apelação Cível conhecida, mas desprovida." (TJCE - 2ª Câmara Cível - ApCi 0873309-
88.2014.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, j.17.02.2016, unânime. DJe 17.02.2016) 
Assim, não há que se falar em ausência de intimação, uma vez que a comunicação realizada foi 
plenamente válida e, consequentemente, o não comparecimento à perícia induz à preclusão da matéria 
referente à prova pericial. 
Dessa forma, a ausência do laudo inviabilizou qualquer aferição do grau de debilidade alegado, razão pela 
qual a ausência de provas produzidas pela parte acarretou a extinção do processo com resolução do mérito. 
Do exposto, arrimada na fundamentação acima e, autorizada pelo inciso V do art. 90 do NRITJRR, nego 
provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença monocrática. 
Publique-se e Intimem-se. 
Boa Vista, 12 de julho de 2017. 
 
Desa. TÂNIA VASCONCELOS  
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001311-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOSÉ DA CONCEIÇÃO SOUSA 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
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APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Cristiana Cota Almeida em face de sentença proferida pelo Juízo da 
2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de inexistência de sequelas 
decorrentes do acidente de trânsito em questão. 
Irresignada, a parte recorrente afirma que há provas das lesões sofridas, bem como que o laudo pericial 
contraria todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para julgar 
totalmente procedente o pedido autoral. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Em que pesem os argumentos do recorrente, razão não lhe assiste.  
Segundo a sentença monocrática, verbis: 
"..., a perícia médica realizada na parte autora confirma que houve lesão originada exclusivamente de 
acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, porém não aponta lesões que possam configurar 
a invalidez permanente total ou parcial, eis que o periciando não apresentou os exames necessários para a 
verificação do ocorrido, haja vista, também, a possibilidade de cura sem sequelas da lesão sofrida." 
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial emitido por médica credenciada com conhecimento 
técnico para tal e elaborado nos moldes legais, não pode avaliar a extensão das lesões do apelado, pela 
ausência de exames que não foram apresentados no momento da perícia, salientando que essas lesões 
decorrentes do acidente não deixaram qualquer sequela ao recorrente, fato que levou o magistrado a julgar 
o pedido improcedente. 
De acordo com a Lei n. 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 
veículos automotores de via terrestre, os danos cobertos pelo seguro são aqueles que resultam em morte, 
invalidez permanente, seja ela total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares. 
Todavia, a lei não contempla as lesões passíveis de cura por qualquer medida terapêutica, é preciso ter 
perdas anatômicas ou funcionais de caráter permanente para fazer jus ao seguro. Se houve cura sem 
sequelas, incabível a indenização. 
Neste sentido é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria: 
"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ OU 
INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 
cobertura securitária pelo DPVAT. 
Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez 
permanente a que se refere o artigo 3º, alínea "b", da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, 
ao responder o quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 
incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, 
sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. 
Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua 
incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74." (TJMT – 2ª 
Câmara Cível – ApCi nº 20812/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2017, unânime, 
negaram provimento, DJe 04.04.2017) 
"CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LAUDO PERICIAL 
QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. EM QUALQUER GRAU. EM DECORRÊNCIA DE 
ACIDENTE DE TRÃNSITO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NÃO 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJPR 
– 10ª Câmara Cível, ApCi nº 15435353, Rel. Des. Lilian Romero, j. 02.02.2017, negaram provimento, 
unânime, DJe 03.03.2017) 
Por outro lado, embora o recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Ademais, não foram apresentadas outras provas capazes de demonstrar desacerto na conclusão do perito. 
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Cumpre, ainda, destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 12 de julho de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.811726-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SHARA ADRIANA MARTINS DOS SANTOS 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que a parte autora não compareceu à 
perícia designada, deixando, assim, de fazer prova das lesões afirmadas, e extinguiu a demanda, com 
resolução de mérito, na forma do inciso I do art. 487 do NCPC. 
Irresignada, a apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente para a realização da prova pericial, 
pois o mandado de intimação foi recebido por terceiro estranho ao processo, e que os princípios do 
contraditório e o devido processo legal foram feridos. 
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Aduz que o fato de não ter comparecido na perícia médica redundaria, no máximo, na extinção do processo 
sem resolução do mérito. 
Pugna pelo provimento do presente recurso para cassar a sentença monocrática, devendo o feito retornar à 
origem para a realização da perícia médica com a devida intimação pessoal da apelante. 
Alternativamente, requer a reforma parcial da sentença para que o processo seja declarado extinto sem 
resolução do mérito. 
Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença. 
Vieram os autos conclusos. 
É o breve relato.  
Decido monocraticamente autorizada pelo art. 90 do NRITJRR. 
Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, porém quanto ao mérito não há como 
prosperar. 
Conforme pode-se extrair dos autos, foi expedida intimação através dos Correios para a parte autora no 
endereço indicado na exordial, informando-a da data, hora e local da perícia médica (EP. 35), bem como foi 
juntado o respectivo Aviso de Recebimento (EP 40). 
Assim sendo, foi observado o disposto no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 
"Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes 
legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 
diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que 
não recebidas pessoalmente pelo   interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 
devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de 
entrega da correspondência no primitivo endereço." 
Cumpre ressaltar que, para a validade da intimação através dos Correios, é necessária apenas a 
comprovação que a correspondência foi entregue no endereço indicado na petição inicial, não se exigindo o 
recebimento pela parte. 
Neste sentido é o entendimento firmado na jurisprudência pátria, inclusive, neste Tribunal de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PERÍCIA 
MÉDICA. INTIMAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL. NÃO 
COMPARECIMENTO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO 
E IMPROVIDO.  
1. DO MÉRITO 1.1. Vide-se que a Lei nº. 6.194/74, com as modificações inclusas pela Lei nº. 11.945, de 4 
de junho de 2009, determina que o Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente deve quantificar as 
lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins do seguro previsto, através de laudo complementar, no 
prazo médio de noventa dias do evento, conforme preceito do art. 5º, § 5º, do citado dispositivo normativo. 
1.2.Vislumbra-se nos autos que foi proferido despacho pelo Juízo monocrático designando data para 
realização de exame pericial e tentativa de conciliação, tendo o magistrado determinado a intimação da 
autora por carta, com a advertência de que a ausência injustificada ao ato implicaria na recusa da produção 
de prova, com imediato julgamento. 1.3. No caso concreto, a requerente foi intimada, por Aviso de 
Recebimento - AR, no endereço constante como sendo o de sua residência (fl. 143). No ensejo, ressalta-se 
que o aviso de recebimento não precisa, necessariamente, ser assinado pela promovente para dar validade 
a sua intimação, mas tão somente a remessa da via postal ao endereço apontado na exordial. 
Jurisprudência do STJ. 1.4. Assim, deixando a autora de comparecer injustificadamente à perícia médica 
previamente designada para aferição do grau de invalidez decorrente de acidente de trânsito, embora 
devidamente intimada para tanto, é de se considerar preclusa a prova imprescindível para a constatação da 
referida incapacidade, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da ação. 1.5. Apelo conhecido e 
improvido." (TJ-CE - ApCi nº 0126775-93.2015.8.06.0001, 2ª Câmara Direito Privado, Rel. Des. Carlos 
Alberto Mendes Forte, j. 05.07.2017, negaram provimento, unânime, DJe 05.07.2017) 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 
COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA – VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA 
PELA VIA POSTAL NO ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DA PARTE À PERÍCIA – 
PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 
DESPROVIDO." (TJRR – AC 0010.15.805899-9, Rel. Des. Cristóvão Suter, Câmara Cível, julg.: 25/08/2016, 
DJe 31/08/2016, p. 12). 
"AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO SOBRE O INTERESSE EM 
NOVA DATA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PERDA DA PROVA. PRECLUSÃO.  
I. Nos termos do art. 14, do CPC/15, a norma processual não retroagirá respeitados os atos processuais 
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-
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se ao presente processo as disposições constantes do CPC/73, em vigor quando do ajuizamento da ação, 
da prolação da sentença e da interposição deste recurso.  
II. Em ações que visam à cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é 
imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ.  
III. No caso concreto, a carta "AR" de intimação da perícia foi expedida para o endereço declinado na inicial 
da ação de cobrança, mas a parte autora não compareceu à perícia. Foi decretada a perda da prova pelo 
juízo de origem, não havendo qualquer insurgência recursal, no momento oportuno. Logo, incidiu a 
preclusão consumativa (art. 473, do CPC/1973), descabendo a desconstituição da sentença.  
IV. Assim, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido 
administrativamente, ônus da parte autora, na forma do art. 333, I, do CPC/73, deve ser mantida a 
sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA." (TJRS, 5ª Câmara Cível, ApCi 
70068859420, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 27.04.2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 
DPVAT "http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127799/lei-do-seguro-dpvat-lei-8441-92" . INVALIDEZ 
PERMANENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE 
PERÍCIA MÉDICA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO GRAU DE DEBILIDADE SOFRIDA. INTIMAÇÃO 
PESSOAL DO DEMANDANTE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA 
ATINENTE À PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 
DIREITO POSTULADO. ARTIGO 333 "http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704289/artigo-333-da-lei-n-
5869-de-11-de-janeiro-de-1973" , I "http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704253/inciso-i-do-artigo-333-da-
lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973" , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
"http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73" . SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.  
1. Trata-se de ação de complementação de indenização de seguro DPVAT 
"http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127799/lei-do-seguro-dpvat-lei-8441-92" , onde o autor aduz estar 
acometido de invalidez permanente, mostrando-se necessária a realização de perícia médica a fim de se 
aferir a existência, bem como o grau da alegada invalidez.  
2. In casu, não tendo o promovente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu 
direito, vez que não compareceu na data e horário designados para a realização de perícia médica, para 
constatação do grau de invalidez, presumindo-se válida, ressalte-se, a intimação pessoal realizada no 
endereço indicado na exordial, consoante previsão do parágrafo único 
"http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10716684/parágrafo-1-artigo-238-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-
1973" , do artigo 238 "http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10716733/artigo-238-da-lei-n-5869-de-11-de-
janeiro-de-1973" , do Código de Processo Civil "http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-
processo-civil-lei-5869-73" , impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial.  
3. Apelação Cível conhecida, mas desprovida." (TJCE - 2ª Câmara Cível - ApCi 0873309-
88.2014.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, j.17.02.2016, unânime. DJe 17.02.2016) 
Assim, não há que se falar em ausência de intimação, uma vez que a comunicação realizada foi 
plenamente válida e, consequentemente, o não comparecimento à perícia induz à preclusão da matéria 
referente à prova pericial. 
Assim, a ausência do laudo inviabilizou qualquer aferição do grau de debilidade alegado, razão pela qual a 
ausência de provas produzidas pela parte acarretou a extinção do processo com resolução do mérito. 
Do exposto, arrimada na fundamentação acima e, autorizada pelo inciso V do art. 90 do NRITJRR, nego 
provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença monocrática. 
P. I. 
Boa Vista, 11 de julho de 2017. 
 
Desa. TÂNIA VASCONCELOS  
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.800469-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ALEXANDRO VIANA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RR Nº 451-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
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Trata-se Apelação Cível interposta por  Alexandro Viana da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo 
da 3.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que a parte autora não 
compareceu à perícia designada, deixando, assim, de fazer prova das lesões afirmadas. 
Irresignado, o recorrente afirma que não houve intimação pessoal para comparecimento na perícia médica, 
existindo, assim, nulidade absoluta que macula a sentença monocrática guerreada. 
Aduz, ainda, que o não comparecimento do autor para promover diligências que lhe competem acarreta a 
extinção do feito sem resolução do mérito e não com resolução do mérito, como ocorreu no caso. 
Por fim, pugna pela cassação da sentença ou sua reforma para declarar a extinção do feito sem resolução 
do mérito. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o sucinto relato. 
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Da análise do processo eletrônico, observa-se que o magistrado a quo  julgou improcedente o pedido 
formulado na exordial em virtude do não comparecimento do autor à perícia médica que avaliaria o grau 
das lesões sofridas. 
É cediço que para a realização da perícia médica é imprescindível a intimação pessoal da parte interessada. 
Todavia, no presente caso, denota-se que o A.R. não foi cumprido por inexistência de residência com a 
numeração apresentada pelo autor (EP 53). 
Nesse sentido, fora expedida intimação eletrônica para que seu patrono se manifestasse sobre o causídico 
(EP. 53), porém o mesmo renunciou ao ato (EP. 57).    
Assim, não cabe alegar cerceamento de defesa quando a parte não se desincumbiu de atualizar seus 
dados para cumprimento das diligências necessárias. 
Ademais, importante mencionar, que nas ações de cobrança de seguro DPVAT o laudo pericial que ateste 
o grau das lesões sofridas caracteriza-se como documento imprescindível para análise do quantum devido. 
Desse modo, a inércia da parte em informar seu endereço atualizado, aliado a ausência de prova essencial 
que permita determinar o grau das lesões decorrentes do acidente automobilístico, enseja a improcedência 
do pleito por ausência de provas do fato constitutivo do direito do autor. 
Nesse sentido: 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 
COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA 
PELA VIA POSTAL NO ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DA PARTE À PERÍCIA - 
PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." 
(TJRR, AC 0010.15.805899-9, Câmara Cível, Relator: Des. Cristóvão Suter - p.: 31.08.2016) 
"PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA 
MÉDICA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO 
CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO - PRECLUSÃO DA PROVA - APELO CONHECIDO E 
IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1) A Lei .º 11.945/2009 dispõe que a invalidez permanente deve ser 
comprovada por Laudo Pericial  que a demonstre, bem como, evidencie o seu grau, a fim de permitir 
enquadramento da tabela instituída pela lei em seu anexo, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo do 
seu direito (CPC: art. 333, inc, I). 2. Considerando que foi devidamente oportunizado à parte Apelante fazer 
provas da sua invalidez a esta, comparecendo à perícia judicial, ausentou-se sem justificativa. Preclusão da 
Prova. 3) Apelo conhecido e negado provimento. Sentença mantida." (TJRR. AgReg 0010.15.826303-7, 
Câmara Cível, Relator: Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 06.10.2016) 
De igual forma, não merece prosperar a tese de que o feito deveria ter sido extinto sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015. Isso porque não houve abandono de causa, mas sim 
improcedência por ausência de prova do direito autoral. 
ISSO POSTO, considerando os precedentes desta Corte de Justiça, nego provimento ao recurso, 
mantendo incólume a sentença monocrática. 
P.R.I. 
Boa Vista (RR), 10 de julho de 2017. 
  
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.000292-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: PABLO LUAN SILVA SOUSA VALE 
ADVOGADOS: DR. GETÚLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ FILHO E OUTRO – OAB/RR Nº 645-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
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ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Josivaldo de Souza Rodrigues em face de sentença proferida pelo 
Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento da inexistência de nexo de 
causalidade entre as lesões e o acidente descrito na inicial. 
Irresignado, o recorrente afirma que há nexo de causalidade entre o sinistro e as  lesões sofridas, fato este 
que pode ser aferido pelos documentos anexados. 
Aduz, ainda, que o laudo pericial contraria todas as demais provas dos autos, razão pela qual pugna pelo 
provimento do apelo para reformar a sentença monocrática, declarando nulo o laudo pericial e 
determinando o retorno dos autos à vara de origem para a realização de nova perícia. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o sucinto relato. 
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Em que pesem os argumentos do recorrente, razão não lhe assiste.  
Analisando os autos, percebe-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão do recorrente não 
decorreu exclusivamente de acidente com veículo automotor de via terrestre. 
Cumpre ressaltar que em relação à alegada incapacidade técnica do perito, esta deve ser alegada na 
primeira oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, 
do CPC, que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, a parte recorrente foi intimada da nomeação da perita judicial no EP n° 79 e manteve-se 
silente.  
Dessa forma, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada, diante da ocorrência da 
preclusão temporal.  
Este é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA 
NOMEADA PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO 
TEMPORAL – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA 
ESPECÍFICA - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE 
DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, 
INCISO I, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO." (TJRR – 
AC 0000.17.000715-7, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 04/05/2017, 
DJe 08/05/2017, p. 13)  
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA 
SOMENTE EM SEDE RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA (ART. 148, §1º, DO CPC) - AUSÊNCIA DE 
PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.(TJRR – AC 0010.16.800378-7, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Cível, julg.: 
28/04/2017, DJe 05/05/2017, p. 30)  
Por outro lado, embora o recorrente tenha impugnado o laudo, seus argumentos não são hábeis para 
demonstrar a nulidade da perícia, uma vez que críticas genéricas ao trabalho da profissional não são 
suficientes para desqualificar o resultado. 
Por fim, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
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2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 12 de julho de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001427-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
APELADA: JOYCIVANIA ALVES VIANA 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face 
de sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial 
condenando-a ao pagamento de R$ 945,00 (Novecentos e quarenta e cinco reais), extinguindo o feito, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 
Inconformada, a parte recorrente alega que a sentença deve ser reformada pois o MM. Juiz não observou a 
divergência entre o perito judicial e o assistente técnico. 
Requer pelo provimento do recurso para cassar a sentença monocrática, julgando improcedente a ação, 
em razão da ausência de sequelas. 
Sem contrarrazões. 
É o breve relato. 
Decido, autorizada pelo art. 90 do RITJRR. 
Em que pesem os argumentos da apelante, o recurso não merece prosperar. 
Isso porque a simples divergência entre os laudos do perito e do assistente técnico da parte não se mostra 
motivo suficiente para desconstituir o laudo elaborado pelo perito judicial, mesmo que o assistente indique a 
inexistência de lesão, sem maiores detalhes, caso em que deve prevalecer o laudo oficial. 
Ademais, não foi requerida nova perícia, nem apresentadas provas capazes de demonstrar desacerto na 
conclusão do perito. 
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: 
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"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE O 
LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. 
RECORRENTE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. 
PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. 
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 
1. A simples divergência entre o laudo apresentado pelo assistente técnico da parte, dissociado de outros 
elementos de prova aptos a corroborar tal conclusão, não se afigura suficiente para infirmar o laudo 
elaborado pelo perito judicial, o qual além de estar equidistante dos interesses das partes encontra-se apto 
a laborar de forma absolutamente imparcial. (g.n) 
2. Recurso conhecido, mas desprovido." (TJRR – AC 0010.15.815766-8, Rel. Des. JEFFERSON 
FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 13/10/2016, DJe 18/10/2016, p. 22) 
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA DEVE SER AVALIADO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO 
PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA AS LESÕES SOFRIDAS. DIVERGÊNCIA ENTRE 
O LAUDO ELABORADO PELO EXPERT JUDICIAL E O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. 
RECORRENTE NÃO REQUEREU NOVA PERÍCIA NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. 
PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. PROFISSIONAL A QUE SE ATRIBUI CONDIÇÃO DE IMPARCIAL. 
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO." (TJRR – AC 0010.14.837255-9, Rel. Des. JEFFERSON 
FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 13/10/2016, DJe 18/10/2016, p. 20)  
Do exposto, com fulcro no art. 90, V, do RITJRR, nego provimento ao presente recurso e mantendo a 
sentença monocrática em todos os seus termos. 
Publique-se e Intimem-se. 
Boa Vista, 13 de julho de 2017. 
 
Desa. TÂNIA VASCONCELOS 
- Relatora - 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.804981-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JÉSSICA SANTOS MORAIS 
ADVOGADO: DR. PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível, que julgou 
improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 
CPC, em razão da inexistência de lesão indenizável. 
Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso, porém, em suas razões em nada ataca os fundamentos 
da sentença monocrática, aduzindo matéria diversa da enfrentada na decisão ora enfrentada. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, IV, do RITJRR. 
O recurso não deve ser conhecido. 
Isso porque, o art. 932, III, do NCPC autoriza o não conhecimento do recurso que não tenha impugnado 
especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 
Cumpre esclarecer que é indispensável que o recurso confronte os fundamentos da sentença que 
contrariam os interesses do recorrente. Sem tais fundamentos não se pode conhecer da irresignação. 
No presente caso, a parte recorrente apresentou razões completamente dissociadas dos fundamentos do 
decisum. 
Dos autos constata-se que o processo foi extinto em razão da perícia realizada, ter atestado que, apesar 
das lesões sofridas pela apelada, decorrerem de acidente de trânsito, houve cura sem sequelas, motivo 
pelo qual, é incabível a indenização. 
No entanto, a parte apelante nada falou sobre a existência da lesão indenizável, que foi o fundamento 
central da sentença monocrática, fazendo referência de lesões na clavícula esquerda e mão esquerda, 
quando o laudo pericial judicial apontou lesões na mão esquerda, na face e no dorso do pé direito. 
Assim, verifica-se que o presente recurso não ataca os fundamentos da sentença, ferindo diretamente o 
princípio da dialeticidade. 

SICOJURR - 00057703

C
F

H
yC

m
ni

vS
yi

tc
W

eB
F

J/
5w

W
zq

C
U

=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 18 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6017 25/97



Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio: 
"APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 
AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.  
O recurso deve ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao 
inconformismo, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial. 
Evidenciado nos autos que as razões recursais não se relacionam com o cerne do que foi decidido, não 
deve ser conhecida a apelação interposta." (TJMG – 9ª Câmara Cível, ApCi nº 1.0000.16.094377-5/001, 
Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 21.02.2017, não conheceram, unânime, DJe 10.03.2017) 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA DE 
OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. APELAÇÃO 
NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.  
Verificado que os fundamentos da peça recursal não estão em consonância com aquilo que foi arguido e 
discutido nos autos, como também decidido na sentença recorrida, o não conhecimento do recurso é 
medida que se impõe.  
Recurso não conhecido." (TJMG – 10ª Câmara Cível, ApCi nº 1.0148.13.008995-3/001, Rel. Des. Vicente 
de Oliveira Silva, j. 29.11.2016, não conheceram, unânime, DJe 16.12.2016) 
Do exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 11 de julhoo de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.821028-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A  
APELADA: ARLETE ARAÚJO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face 
de sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial 
condenando-a ao pagamento de R$ 2.531,25 (Dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 
centavos centavos), extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 
Inconformada, a parte recorrente alega que a parte recorrida não preenche os requisitos necessários para a 
indenização em razão da sua inadimplência com o Seguro DPVAT. 
Aduz que o segurado inadimplente em relação ao pagamento do prêmio do seguro não faz jus ao 
recebimento de qualquer indenização. 
Requer o provimento do recurso para cassar a sentença monocrática, julgando improcedente a ação. 
Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença monocrática. 
É o breve relato. 
Decido, autorizada pelo art. 90 do RITJRR. 
Em que pesem os argumentos da apelante, o recurso não merece prosperar. 
Isso porque, nos termos do art. 5º da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante 
simples prova do acidente e do dano dele decorrente. 
Não há a exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de 
recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 
O próprio Superior Tribunal de Justiça firmou tal entendimento ao editar a súmula nº 257, que dispõe: 
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." 
Dessa forma, em que pese a obrigatoriedade do pagamento do seguro DPVAT, a sua inadimplência gera 
apenas situação de irregularidade administrativa do veículo, impedindo a emissão do certificado de registro 
e licenciamento, mas não o recebimento da indenização correspondente pela vítima de acidente 
envolvendo veículos automotores. 
Cumpre esclarecer que a referida súmula é geral e não faz qualquer distinção se a vítima segurada é a 
proprietária do veículo ou terceiro envolvido no sinistro. 
Nesse mesmo sentido, encontra-se firmada a jurisprudência pátria, inclusive, a desta Corte de Justiça: 
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"DPVAT. VÍTIMA INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. IRRELEVÂNCIA. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 
TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE E CITAÇÃO. 
O inadimplemento da vítima com relação ao pagamento do seguro obrigatório não impede o recebimento 
da indenização, ainda que seja a proprietária do veículo envolvido no acidente. Precedentes do STJ. 
A correção monetária do valor das indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT deve incidir a 
partir da data do evento danoso e os juros a partir da citação. 
Restando comprovado que a invalidez permanente do autor ocorreu em virtude de acidente com veículo 
automotor, tem-se que está ele legitimado ao recebimento da indenização do DPVAT, a qual, entretanto, 
deve ser proporcional ao grau de invalidez. Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais 
devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes. 
Apelo provido em parte." (TJMG - 10ª Câmara Cível, ApCi nº 1.0702.14.087200-4/001, Rel. Des. Cabral da 
Silva, J. 02.05.2017, deram parcial provimento, unânime, DJe 17.05.2017) 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO. 
IRRELEVÂNCIA. SEGURO DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA 257 DO STJ. GRAU DE INVALIDEZ 
FIXADO EM PERÍCIA. REGULARIDADE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. 
SÚMULA 474 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR - Câmara Cível, ApCi nº 0010.15.827613-8, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, j. 
15.09.2016, negaram provimento, unânime, DJe 21.09.2016, p. 18) 
"AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT). 
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO 
SEGURO OBRIGATÓRIO. FATO QUE NÃO OBSTA DIREITO À INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO STJ. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, 
§ 4º DO CPC. 
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 
Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo. 
Os honorários advocatícios quando o valor da condenação é baixo devem ser fixados por equidades. 
Recurso desprovido." (TJSP - 35ª Câmara de Direito Privado, ApCi nº 10123154920148260100, Rel. Des. 
Gilberto Leme, J. 06.06.2016, negaram provimento, unânime) 
"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO 
PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (TJRR 
- Câmara Cível, ApCi nº 0010.14.823804-0, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. 12.05.2015, negaram provimento, 
unânime, DJe 02.06.2015, p. 20) 
Por fim, cumpre ressaltar que a súmula 257 encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição do 
Resolução CNSP nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7º, ser dispensável o pagamento da indenização ao 
proprietário inadimplente. 
Do exposto, com fulcro no art. 90, V, do RITJRR, nego provimento ao presente recurso e mantendo a 
sentença monocrática em todos os seus termos. 
Publique-se e Intimem-se. 
Boa Vista, 11 de julho de 2017. 
 
Desa. TÂNIA VASCONCELOS 
- Relatora - 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.835250-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: VANDERLEI DOS SANTOS 
ADVOGADOS: DR. CAIO ROBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTRA – OAB/RR Nº 707-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por  Vanderlei dos Santos em face de sentença proferida pelo Juízo da 
3.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que a parte autora não 
compareceu à perícia designada, deixando, assim, de fazer prova primordial das lesões afirmadas. 
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Irresignado, o recorrente afirma que não houve sua intimação pessoal para comparecimento à perícia 
médica, mas tão somente de seu patrono, existindo, assim, nulidade absoluta a macular a sentença 
guerreada. 
Aduz, ainda, que o não comparecimento do autor para promover diligências que lhe competem acarreta a 
extinção do feito sem resolução do mérito e não com resolução do mérito, como ocorreu no caso. 
Por fim, pugna pela cassação da sentença ou sua reforma para declarar a extinção do feito sem resolução 
do mérito. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o sucinto relato. 
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Da análise do processo eletrônico, observa-se que o magistrado a quo  julgou improcedente o pedido 
formulado na exordial em virtude do não comparecimento do autor à perícia médica que avaliaria o grau 
das lesões sofridas. 
Para tanto, é cediço que a realização da perícia médica é imprescindível a intimação pessoal da parte 
interessada.  
Todavia, no presente caso, denota-se que, embora seu patrono tenha sido intimado de forma eletrônica 
sobre o não cumprimento do A.R. e, consequentemente, sobre a mudança de endereço do recorrente, 
renunciou a faculdade processual de informar novo logradouro (EP. 54), contribuindo para o prejuízo em 
questão. 
Assim, não cabe alegar cerceamento de defesa quando a parte não se desincumbiu de atualizar seus 
dados para cumprimento das diligências necessárias. 
Ademais, importante mencionar, que nas ações de cobrança de seguro DPVAT o laudo pericial que ateste 
o grau das lesões sofridas caracteriza-se como documento imprescindível para análise do quantum devido. 
Desse modo, a inércia da parte em informar seu endereço atualizado, aliado a ausência de prova essencial 
que permita determinar o grau das lesões decorrentes do acidente automobilístico, enseja a improcedência 
do pleito por ausência de provas do fato constitutivo do direito do autor. 
Nesse sentido: 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ - DUAS 
PERÍCIAS MÉDICAS DESIGNADAS - ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS - CARTA DE 
INTIMAÇÃO DO AUTOR EXPEDIDA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO INDICADO 
NA PETICÃO INICIAL - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - VALIDADE DA 
INTIMAÇÃO - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 
ALEGADO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
(TJRR - AC 0000.17.000908-8, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Cível, julg.: 05/05/2017, DJe 
12/05/2017, p. 18)" 
"PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO FORNECIDO NA PETIÇÃO INICIAL. AUTOR. ÔNUS DA 
PROVA. FATO CONSTITUTIVO. INOBSERVÂNCIA. REGRA DE JULGAMENTO. PROCESSO. MÉRITO. 
ANÁLISE. VALIDADE.  
- Para julgamento, a Apelação de págs. 129/86 manejada por Francisco Wellington Félix de Sousa contra a 
decisão de págs. 125/126, que, por ausência de provas, considerado o não comparecimento à perícia 
(apesar da tentativa de intimação), julgou improcedente o pleito de cobrança do seguro DPVAT formulado 
contra a Sompo Seguros S/A (antiga Maritima Seguros S/A) e seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S/A. A impugnação, em resumo, sustenta a inexistência de prova da tentativa de intimação pessoal 
do Apelante, a necessidade de perícia e a incompetência do CNSP para regular a matéria. Contrarrazões 
às págs. 144/146, onde se busca a manutenção da sentença à vista do não comparecimento à perícia. 
- Apesar de o aviso de recebimento de págs. 122 registrar que a intimação não foi entregue pelo motivo 
"Mudou-se", deve-se ter em mente que a mesma foi direcionada ao endereço fornecido na petição inicial à 
pág. 01. Daí porque lembro que o Autor deve informar ao Juízo a mudança do seu domicílio, sob pena de 
surgirem válidas as comunicações endereçadas ao antigo. 
- Ademais, sabe-se que o art. 373, inciso I, do CPC, veicula, como regra de julgamento, a premissa de que 
o Autor tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direitos, de forma que, se dele não se 
desincumbir, o pleito não deverá ser acolhido. Na espécie, o Juízo alçara mão dessa regra de julgamento e 
a Apelação não se dedicou a afirmar e provar o indispensável equívoco da sentença. 
 - Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª 
Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e negar provimento à 
Apelação, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 31 de maio de 2017. VERA LÚCIA CORREIA LIMA 
Presidente do Órgão Julgador e Relatora 
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(TJ-CE - APL: 01549543720158060001 CE 0154954-37.2015.8.06.0001, Relator: VERA LÚCIA CORREIA 
LIMA, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2017)" 
De igual forma, não merece prosperar a tese de que o feito deveria ter sido extinto sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015. Isso porque não houve abandono de causa, mas sim 
improcedência por ausência de prova do direito autoral. 
ISSO POSTO, considerando os precedentes desta Corte de Justiça, nego provimento ao recurso, 
mantendo incólume a sentença monocrática. 
P.R.I. 
Boa Vista (RR), 12 de julho de 2017. 
  
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001628-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
APELADO: AMINADABI DOS SANTOS SILVA 
ADVOGADO: DR. JEFFERSON TADEU DA SILVA FORTE JÚNIOR – OAB/RR Nº 604-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 
4ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista (RR), na ação revisional de contrato nº 0714630-23.2013.823.0010, 
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a parte requerida a devolver o valor 
cobrado indevidamente referente à tarifa administrativa (serviços de terceiros), de forma simples; 
2. Em sede de razões recursais, verifico que a inconformidade do Apelante reside na declaração de 
ilegalidade da cobrança de taxas administrativas, dentre elas, as referentes a registro de cadastro; 
3. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do trâmite de todos os 
processos que discutam a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou qualquer 
outro serviço de terceiros em financiamentos bancários até que a 2ª Seção julgue, sob o rito dos recursos 
repetitivos, o REsp 1.578.526/SP (vide tema 958, do STJ);  
4. Portanto, considerando a determinação do Colendo STJ proferida no bojo do REsp 1.578.526/SP, 
suspendo a tramitação do presente recurso; 
5. Cumpra-se. 
Boa Vista-RR, em 12 de julho de 2017 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001220-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: TIAGO VITOR CARVALHO RODRIGUES 
ADVOGADO: DR. CAIO ROBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS – OAB/RR Nº 707-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134304-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Thiago Vitor Carvalho Rodrigues em face da sentença proferida pelo 
Juízo da 3.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que a parte autora não 
compareceu à perícia designada, deixando, assim, de fazer prova das lesões afirmadas. 
Irresignado, o recorrente afirma que não houve intimação pessoal para comparecimento na perícia médica, 
existindo, assim, nulidade absoluta que macula a sentença monocrática guerreada. 
Aduz, ainda, que o não comparecimento do autor para promover diligências que lhe competem acarreta, no 
máximo, a extinção do feito sem resolução do mérito e não com resolução do mérito, como ocorreu no caso. 
Por fim, pugna pela cassação da sentença monocrática ou sua reforma para declarar sua extinção sem 
resolução do mérito. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
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É o sucinto relato. 
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Da análise do processo eletrônico, observa-se que o magistrado a quo  julgou improcedente o pedido 
formulado na exordial em virtude do não comparecimento do autor à perícia médica que avaliaria o grau 
das lesões sofridas. 
Em que pese o apelante afirmar que não houve sua intimação pessoal para comparecimento na perícia 
médica designada, denota-se dos autos que o recorrente fora intimado por A.R, devidamente recebido na 
segunda tentativa, conforme o EP 72. Todavia, não compareceu e tampouco comprovou o motivo de sua 
ausência. 
No mais, o argumento de que o laudo médico juntado à inicial é suficiente para a procedência da ação 
também não se sustenta, posto que há entendimento pacífico no sentido de que é indispensável a 
realização da perícia para quantificar o grau de invalidez das lesões sofridas. 
Assim, ante a ausência da parte autora para a realização da perícia designada e devidamente paga pela 
Seguradora acarreta a preclusão do direito de produção da prova e, consequentemente, a improcedência 
da ação por ausência de prova essencial. 
Nesse sentido: 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 
COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADA 
PELA VIA POSTAL NO ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DA PARTE À PERÍCIA - 
PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." 
(TJRR, AC 0010.15.805899-9, Câmara Cível, Relator: Des. Cristóvão Suter - p.: 31.08.2016) 
"PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA 
MÉDICA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO 
CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO - PRECLUSÃO DA PROVA - APELO CONHECIDO E 
IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1) A Lei .º 11.945/2009 dispõe que a invalidez permanente deve ser 
comprovada por Laudo Pericial  que a demonstre, bem como, evidencie o seu grau, a fim de permitir 
enquadramento da tabela instituída pela lei em seu anexo, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo do 
seu direito (CPC: art. 333, inc, I). 2. Considerando que foi devidamente oportunizado à parte Apelante fazer 
provas da sua invalidez a esta, comparecendo à perícia judicial, ausentou-se sem justificativa. Preclusão da 
Prova. 3) Apelo conhecido e negado provimento. Sentença mantida." (TJRR. AgReg 0010.15.826303-7, 
Câmara Cível, Relator: Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 06.10.2016) 
De igual forma, não merece prosperar a tese de que o feito deveria ter sido extinto sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015, uma vez que não houve abandono de causa, mas sim 
improcedência por ausência de prova do direito autoral. 
ISSO POSTO, considerando os precedentes desta Corte de Justiça, nego provimento ao recurso, 
mantendo incólume a sentença monocrática. 
P.R.I. 
Boa Vista (RR), 10 de julho de 2017. 
  
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000.17.001318-9 - BOA VISTA/RR 
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Boa Vista (RR) em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Boa 
Vista (RR), em que se pretende estabelecer o Juízo competente para conhecer e julgar ação previdenciária 
promovida em desfavor do INSS, requerendo o benefício de auxílio-doença, ou a concessão de 
aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho.  
Instado a se manifestar, o Ministério Público graduado opinou pela remessa dos autos ao Juízo Suscitado, 
visto que, em conflito de competência com matéria idêntica à versada nos autos, houve juízo de 
reconsideração da decisão declinatória de competência, o que acarretou a perda do objeto do feito. 
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Determinada a intimação do Juízo suscitado para manifestação, este informou às fls. 60/60v que, em juízo 
de retratação, acolheu a competência daquela Vara para apreciação e julgamento do caso. 
Eis o sucinto relato. DECIDO. 
Estabelece o artigo 66, do Código de Processo Civil, que há conflito de competência quando 2 (dois) ou 
mais juízes se declaram competentes; 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um 
ao outro a competência; entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação 
de processos. 
Sobre o tema, trago à colação precedente do Colendo STJ: 
"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ART. 115 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. 
1. A existência de conflito de competência pressupõe a divergência de opiniões de Juízos distintos acerca 
da competência para a 
apreciação e julgamento de determinado feito, o que não ocorre na 
presente hipótese. 
2. Conflito não conhecido. Agravo regimental julgado prejudicado". (STJ - CC 61.602/PA, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, DJU de 25.10.2007) (grifei) 
É requisito indispensável à formação do conflito, portanto, 
a declaração de dois ou mais juízos que se dêem por 
competentes ou incompetentes para o processamento e julgamento de 
uma determinada ação.  
No caso em apreço, verifico que o presente conflito deve ser considerado prejudicado, em razão da 
reconsideração da decisão declinatória de competência proferida pelo Juízo Suscitado, conforme 
informações de fls. 60/60v, o que dá ensejo à superveniente perda do objeto do feito, eis que ausente 
requisito indispensável à subsistência do conflito de competência, 
tal como estabelece o artigo 66, da legislação processual civil. 
Em julgamento de caso análogo, cito precedente deste eg. TJRR, no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 
0000.17.000957-5, de relatoria da Desembargadora Tânia Vasconcelos, que considerou prejudicado o 
conflito de competência, por perda de seu objeto, em razão da reconsideração da decisão que deu origem 
ao incidente. 
Diante do exposto, com fundamento no artigo 66, inciso II, do CPC, em consonância com o parecer 
ministerial, não conheço do presente conflito de competência, porque prejudicado, em virtude da perda de 
seu objeto.  
Com as baixas necessárias, arquivem-se os autos. 
Boa Vista (RR), em 10 de julho de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.804365-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
APELADO: ISAIAS DIMAS QUIMAS 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face 
de sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial 
condenando-a ao pagamento de R$ 2.362,50 (Dois Mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos), extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 
Inconformada, a parte recorrente alega, exclusivamente, a não comprovação do nexo causal entre os 
danos e os fatos. 
Aduz que "conforme atendimento médico a apelada apenas relatou que estava com dores no tornozelo e 
na coluna, em nenhum momento foi mencionado o acidente de trânsito". 
Requer pelo provimento do recurso para cassar a sentença monocrática, julgando improcedente a ação. 
Sem contrarrazões. 
É o breve relato. 
Decido, autorizada pelo art. 90 do RITJRR. 
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Em que pesem os argumentos da apelante, o recurso não merece prosperar. 
Isto porque dispõe o artigo 5º da lei 6.194/74 que a indenização será paga mediante prova do acidente e do 
dano, verbis: 
"Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 
decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia 
de responsabilidade do segurado." 
No presente caso, os documentos juntados aos autos demonstram o nexo de causalidade entre o acidente 
e o dano, principalmente o Boletim de Ocorrência que descreve a ocorrência do acidente de trânsito e 
informa que o atendimento médico foi realizado 07 (sete) dias após o sinistro, tal informação é corroborada 
pela documentação de atendimento médico realizado no Hospital Geral de Roraima (EP 1.4), bem como o 
Laudo Pericial Oficial que atesta a existência de nexo entre lesão e o evento danoso (EP 27). 
Cumpre destacar que o Boletim de Ocorrência é um meio de prova, no entanto, não é a único e deve ser 
avaliado com o conjunto probatório. 
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive desta Corte de Justiça: 
"ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1º GRAU, 
LIMITADA A INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE PERDA CORPORAL APURADO EM PERÍCIAL 
JUDICIAL. APELO DA RÉ, INVOCANDO IRREGULARIDADE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BEM 
COMO AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. 
1. O artigo 5º,  1º, b, da lei 6.194/74, determina a prova do acidente e do dano, contemplando o registro no 
órgão policial como meio de prova. Inexiste fundamento legal para que seja incontinenti a comunicação 
policial, ou, que seja ratificada por testemunhas. 
2. Comparecendo a vítima à delegacia de polícia apenas 11 dias após sofrer o acidente, justificável a 
divergência de horários constantes do boletim de ocorrência e da ficha de atendimento hospitalar, não se 
prestando esse equívoco como pretexto para não aceitar o documento como hábil a instruir pleito 
indenizatório de seguro DPVAT. 
3. O nexo causal veio estabelecido pelo laudo médico pericial, atestando a existência de sequelas 
compatíveis com as lesões sofridas pelo autor no acidente de trânsito narrado. 
4. Negaram provimento ao recurso." (TJSP - 25ª Câmara de Direito Privado, ApCi nº 1048384-
17.2013.8.26.0100, Rel. Des. Valderci Álvares, j. 24.09.2015, negaram provimento, unânime, DJe 
24.09.2015) 
"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DEMONSTRAÇÃO DO 
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES ALEGADAS POR MEIO DE BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA E FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DEVE SER 
AVALIADO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO. LAUDO 
PERICIAL QUE CORROBORA AS LESÕES SOFRIDAS. RECORRENTE NÃO REQUEREU NOVA 
PERÍCIA, NEM SUSCITOU QUALQUER NULIDADE. PREVALÊNCIADO LAUDO PERICIAL. 
SEGURADORA NÃO DEMONSTRAOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 
DIREITO DO AUTOR, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO." (TJRR, Câmara Cível, ApCi nº 0010.16.800568-3, j. 
13.10.2016, negram provimento, unânime, DJe 26.10.2016, p. 49) 
Do exposto, com fulcro no art. 90, V, do RITJRR, nego provimento ao presente recurso e mantendo a 
sentença monocrática em todos os seus termos. 
Publique-se e Intimem-se. 
Boa Vista, 13 de julho de 2017. 
 
Desa. TÂNIA VASCONCELOS 
- Relatora - 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001571-3 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: JJERRFFRESON OLIVEIRA SILVA 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
AGRAVADO: BANCO BMG S/A 
ADVOGADO: DR. TÁSSYO MOREIRA SILVA – OAB/RR Nº 709-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Jjerrffreson Oliveira Silva contra decisão proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista que, nos autos da ação revisional n.º 
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0700257-34.2013.8.23.0010, revogou a decisão homologatórias de cálculos, determinando a remessa dos 
autos à contadoria. 
Afirma o agravante, em síntese, que o magistrado a quo não poderia ter revogado a decisão de 
homologação dos cálculos, uma vez que essa já estava acobertada pela preclusão. 
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão combatida e revalidar todos os atos 
posteriores. 
Juntou aos autos os documentos obrigatórios e os necessários para o deslinde da controvérsia. 
É o breve relatório. DECIDO. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais 
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento. 
Analisando os autos não vislumbro, de início, o perigo na demora que permita a concessão do efeito 
pretendido. Isso porque não elencou qualquer situação de urgência que exija a suspensão da eficácia da 
decisão ora agravada 
Assim sendo, não tendo trazido aos autos a existência de prejuízo irreparável que não seja possível 
aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, o indeferimento da suspensão requerida é medida 
que se impõe. 
ISSO POSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. 
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do 
CPC/2015. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista, 13 de julho de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001727-1 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: CLODEMIR CARVALHO DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 1190-N 
PACIENTE: THAIS STEFANY DA SILVA RIBEIRO 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO  
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Clodemir Carvalho de Oliveira, em favor da 
paciente Thais Stefany da Silva Ribeiro, presa preventivamente pelo crime capitulado no art. 33 da Lei de 
n.º 11.343/06, na forma do art. 71 do CP e art. 35 da Lei de n.º 11.343/06. 
Ressalta o impetrante, que em razão da investigação realizada pela Polícia Federal, denominada Rota 174, 
a ora paciente foi denunciada em 13 de janeiro de 2017 pelo Ministério Público Estadual, sendo que da 
denúncia consta que a mesma teria realizado algumas entregas de drogas a pedido de seu marido 
Jefenilson. 
Alega que não foi encontrado na posse da ora paciente qualquer quantidade de droga apreendida ou 
material de tráfico, tendo sua prisão sido decretada com base nas afirmações de seu marido, fruto de 
trechos de conversações colhidas por meio de interceptação telefônica.  
Informa que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 20/06/2017, tendo sido realizada as 
oitivas de todos os acusados e testemunhas arroladas pela acusação, ocasião em que foi renovado o 
pedido de liberdade provisória em favor da ora paciente o que foi negado com base na gravidade em 
concreta do crime como forma de garantir a ordem pública, tendo sido desmotivada a decisão, pois não 
considerou as circunstâncias favoráveis à ora paciente. 
Requer ao final, inclusive liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de 
medidas cautelares diversas da prisão, com expedição do esperado alvará de soltura para que a 
ilegalidade da prisão seja sanada, e, ao final, a concessão da ordem em definitivo (cf. fls. 02/15, com 
documentos juntados às fls. 16/56). 
É o relatório. 
Decido. 
Trata-se de novo pedido de Habeas Corpus em prol da ora paciente, sendo que foi indeferido o writ anterior 
de n.º 0000.17.001195-1, conforme julgamento da Câmara Criminal desta Corte, na Sessão realizada no 
dia 30/05/2017. 
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Conforme discorrido no HC de n.º 0000.17.001195-1, a ora paciente foi denunciada com mais 17 
(dezessete) pessoas na Ação Penal de n.º 0801423-23.2017.0010, em razão da investigação denominada 
Operação Rota 174. 
Verifico do Projudi, nos autos da ação penal de n.º 0801423-23.2017.8.23.0010, que a instrução processual 
restou encerrada em 05/07/2017. 
Observo ainda que o impetrante alega a ausência da prova da materialidade e autoria em relação a ora 
paciente, sendo que, não obstante se tratar de matéria de mérito, nota-se do corpo da denúncia, cuja cópia 
está acostada às fls. 23/41, que em relação a ela está descrito que a mesma realizou diversas entregas de 
drogas a pedido do corréu Jefinelson, companheiro da mesma, sendo que seu envolvimento em relação 
aos fatos estaria também comprovado através de intercepções telefônicas, bem como que a ora paciente 
foi deletada por seu companheiro.  
Constata-se que ao término da audiência, o MP requereu a revogação da prisão preventiva em relação a 
06 (seis) acusados, com aplicação de medidas cautelares, benefício não estendido à ora paciente, o que 
demonstra que ela teve uma participação mais efetiva em relação ao tráfico e associação ao tráfico de 
drogas, (cf. fls. 52/56). 
Desse modo, em sede de juízo de análise liminar, não verifico nenhuma ilegalidade na manutenção da 
custódia. 
Isto posto, nego o pedido liminar. 
Entendo dispensável o pedido de informações. 
Após, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001612-5 - RORAINÓPOLIS/RR 
IMPETRANTE: ROSALVO DA CONCEIÇÃO SILVA FILHO – OAB/RR Nº 1511-N 
PACIENTE: RUANDERSON SILVA DA CONCEIÇÃO 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ruanderson Silva da Conceição, 
preso desde o dia 09/11/2016, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da 
Lei 11.343/2006 e 244-B do ECA. 
Em síntese, o impetrante alega que sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da 
culpa, que é primário, possuidor de bons antecedentes, bem como ausência de fundamentação na decisão 
que indeferiu o pedido de liberdade provisória. 
Ao final, requer a concessão da liminar para expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente e, no 
mérito, a concessão definitiva da ordem. 
Despacho do Relator originário requerendo informações (fl. 63). 
As informações foram prestadas, fls. 68/93. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Passo a decidir. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni júris e reversibilidade 
da decisão. 
Assim, em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão 
pela qual indefiro a liminar requerida. 
Abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 14 de julho de 2017. 
 
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
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HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001397-3 - RORAINÓPOLIS/RR 
IMPETRANTE: LAURO AUGUSTO DO NASCIMENTO – OAB/AM Nº 8168 
PACIENTE: JOÃO MESSIAS MARQUES MOREIRA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Messias Marques Moreira, 
preso desde o dia 16/02/2017, pela prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável contra sua enteada. 
Em síntese, o impetrante alega que sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da 
culpa, alega, ainda, matéria de mérito, que é primário, possuidor de bons antecedentes, ocupação lícita. 
Ao final, requer a concessão da liminar para expedição de contra mandado de prisão e, no mérito, a 
concessão definitiva da ordem (fls. 02/09). 
Despacho do Relator originário requerendo informações (fl. 23). 
As informações foram prestadas, via SEI (0009227-64.2017.8.23.8000 , contendo 87 páginas, das quais 
anexo aos presentes autos 03 páginas, nas quais consta o resumo feito pela autoridade coatora. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Passo a decidir. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni júris e reversibilidade 
da decisão. 
Segundo as informações prestadas o Paciente já havia ingressado com um pedido de Habeas Corpus, 
sendo que no dia 11/04/2017, o pedido constante no HC nº 0000.17.000613-4 foi denegado, nos termos do 
voto do Relator. 
Ainda segundo as informações, o Paciente teve a Prisão Preventiva decretada no dia 16/02/2017, sendo 
denunciado pelo delito de estupro de vulnerável no dia 16/03/2017, com denúncia recebida no dia 
17/03/2017. 
Foi expedida Carta Precatória para citação do Paciente que se encontrava preso na Penitenciária agrícola 
de Monte Cristo no dia 22/03/2017, tendo ocorrido a citação no dia 19/04/2017 e, apesar de ter informado 
que possuía advogado particular, quedou-se inerte, razão pela qual os autos foram remetidos à Defensoria 
Pública, para apresentação de resposta à acusação, resposta esta que foi apresentada no dia 22/05/2017, 
sendo a carta precatória devolvida no dia 19/06/2017. 
Ocorre que no dia 10/05/2017 foi atravessada petição pelo advogado do Paciente e, com o fim de evitar 
nulidade, foi determinada nova abertura de vista para apresentação da resposta à acusação. 
Assim, em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão 
pela qual indefiro a liminar requerida. 
Abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 14 de julho de 2017. 
 
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001720-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: JOCELI DE ALMEIDA 
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES – OAB/RR Nº 1092 
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. RONALD ROSSI FERREIRA – OAB/RR Nº 467 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista (RR), nos autos da ação de cobrança nº 
0802667-84.2017.823.0010, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento que a parte 
deixou de apresentar provas da alegada hipossuficiência econômica. 
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Preliminarmente, requereu a dispensa do recolhimento do preparo recursal, por não ter condições de arcar 
com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. 
No mérito, aduziu o agravante, em suas razoes recursais, que, apesar de possuir patrono, isso em nada 
elide a concessão do benefício da justiça gratuita.  
Argumentou que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, não sendo necessário 
o caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação é suficiente para o deferimento. 
Concluiu que asseverando que o MM. Juiz a quo não fundamentou sua decisão, não demonstrando quais 
foram os motivos que o levaram a indeferir o pedido de gratuidade. 
Requer, a antecipação de tutela recursal, para deferir-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, e 
no mérito pleiteia a reforma da decisão hostilizada, tornando definitiva a concessão do benefício. 
É o breve relatório. DECIDO. 
Preliminarmente, à vista da ausência de elementos nos presentes autos que evidenciem a falta dos 
pressupostos legais, concedo a gratuidade da justiça em recurso, dispensando o Recorrente do 
recolhimento do respectivo preparo recursal, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 7º, do NCPC. 
Deveras, consta dos autos que o Recorrente é pedreiro e suas alegações indicam, em princípio, que a 
parte faz jus ao benefício da justiça gratuita. 
Portanto, recebo o presente Agravo e defiro o seu processamento, eis que tempestivo e presentes os 
demais requisitos de admissibilidade. 
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído 
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o Relator, no prazo de 5 (cinco) 
dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, 
a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 
Com efeito, a teor do disposto no artigo 995, parágrafo único, do NCPC, a eficácia da decisão recorrida 
poderá ser suspensa por decisão do Relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano 
grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, os 
tradicionais requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora.  
Em sede de cognição sumária, vislumbro a relevância da fundamentação da matéria, bem como, a 
possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que o Juízo a quo cominou a penalidade de 
extinção do feito, sem resolução do mérito, acaso a parte não providencie as custas correspondentes, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 
Assim como alegado pelo Agravante, em nenhum momento, o MM. Juiz de piso indicou, em suas razões, 
os elementos que o levaram a indeferir o pedido. 
Nesse ínterim, uma vez presente os requisitos legais para concessão do pedido liminar, resta deferir o 
pleito de atribuição do efeito suspensivo formulado no presente agravo.  
Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebo o agravo 
e atribuo-lhe efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. 
Comunique-se ao Juízo de origem quanto ao teor desta decisão. 
Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 13 de julho de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001741-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A 
ADVOGADO: DR. FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ – OAB/SP Nº 206339 
AGRAVADA: LEIDA PEREIRA VERAS 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER em face da 
Decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível de Boa Vista, na Ação nº. 0803389-
60.2013.8.23.0010 em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação proposta pela 
Instituição Financeira executada (fls. 17-18). 
Irresignado, o Agravante alega, em síntese, que: 
a) é necessária a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar constrição indevida ao seu patrimônio; 
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b) após descumprimento voluntário da sentença, a Agravada apresentou cálculo excessivo, o qual foi, 
erroneamente, penhorado; 
c) é devida a constrição de apenas R$ 1.900,76 (mil e novecentos reais e setenta e seis centavos) ao 
contrário dos R$ 11.159,64 (onze mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); 
d) os autos deveriam ser encaminhados à contadoria, antes de ser deferida a constrição da quantia.  
Ao final, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, suscita seja provida 
a impugnação apresentada. Subsidiariamente, que seja o processo encaminhado ao contador judicial.  
Juntou documentos de fls. 10-181. 
É o relato. Decido. 
Recebo o presente Agravo de Instrumento e defiro seu processamento, uma vez que é tempestivo e 
preenche os demais requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC. O recurso é cabível, porque se enquadra 
na situação prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. 
Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 995, 
parágrafo único, do CPC: probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco grave, de difícil ou 
impossível reparação. Explico. 
Conforme relato, o pedido liminar funda-se, precipuamente, no prejuízo financeiro que o Agravante 
suportará em face da manutenção da constrição dos valores. 
Nesta análise perfunctória, entendo não estar nítida a probabilidade de provimento deste Agravo, tendo em 
vista que, aparentemente, a decisão do Juiz singular foi acertada. Explico. 
À luz da sistemática das regras processuais do cumprimento de sentença, a suspensão da fase executória 
só é legítima quando for possível vislumbrar, claramente, que a relevância dos fundamentos da 
impugnação e a possibilidade de dano se sobrepõem à sentença condenatória e à regular produção dos 
seus efeitos.  
Sob tal enfoque, o Magistrado, ao rejeitar o pedido de impugnação do Agravante, decidiu nos seguintes 
termos: 
"(...) Decido. 
Observa-se dos autos que a sentença prolatada no EP 24 teve seu pedido de cumprimento voluntário 
instruído no EP 35. Após ser intimada para pagamento (EP 46), a instituição financeira deixou de 
apresentar impugnação. 
No EP 53, o juízo determinou a penhora dos cálculos ofertados pela exequente, aplicando-se a multa de 10% 
em razão do não pagamento voluntário. 
Pois bem. Resta claro que a instituição ré tem como propósito a rediscussão de matéria preclusa nos autos: 
a liquidação da sentença. 
Esta, como visto, fora analisada no EP 102, quando a impugnante teve a oportunidade de alegar o 
montante que entendia devido, em sede de liquidação, porém não o fez. 
Portanto, os cálculos advindos do dispositivo da sentença exequenda não são mais matéria de debate nos 
autos, resultando, pois, no não conhecimento das argumentações da parte impugnante. 
Verificado nos autos que o executado, na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos a 
respeito dos cálculos elaborados, deixou transcorrer o seu prazo, in albis impossível agora, quando da 
execução do feito, suscitar o excesso de execução por equívoco nos cálculos, eis que tal arguição encontra 
óbice na preclusão consumativa. 
Sendo assim, a impugnação ofertada no EP 61, mantendo a penhora rejeito on line determinada no EP 53 
e efetuada no EP 55. (...) - fls. 17-18. 
Nesta apreciação preliminar, entendo que as diretrizes seguidas pelo Juiz foram, aparentemente, 
correspondentes ao regramento dos arts. 523 e 524, ambos do CPC.  
Ademais, não vislumbro presente o perigo da demora, porque a Instituição Financeira não demonstrou 
quais seriam os prejuízos, manifestamente suscetíveis de causar grave dano de difícil ou incerta reparação, 
a serem suportados com a manutenção da decisão recorrida.  
Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, 
sem prejuízo de mais detida análise quando do julgamento de mérito. 
Intime-se a Agravada para que responda ao recurso, na forma do inc. II do art. 1019 do CPC/2015. 
Após, volte-me concluso. 
Boa Vista, 14 de julho de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001560-6 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO – OAB/RR Nº 550 
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PACIENTE: NIVALDO COSTA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS 

ALTERNATIVAS 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente  Nivaldo Costa, 
apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Medidas 
Alternativas de Boa Vista/RR. 
Informa o impetrante que o ora paciente integra ao polo passivo da ação de execução penal de n.º 
0726363-83.2013.823.0010, em razão de sua condenação criminal em penas restritivas de liberdade. 
Aduz que a autoridade apontada como coatora determinou a conversão                                               da 
pena restritiva de direito em privativa de liberdade, em razão do paciente não ter sido encontrado para 
intimação do início de cumprimento de pena, nos termos do art. 44, §4º, do CP e art. 181, §1º e §2º, da Lei 
de Execuções Penais. 
Alega o impetrante que a autoridade apontada como coatora não observou o disposto na parte final do art. 
181, §1º, "a", da LEP, tendo em vista que não foi determinada a intimação por edital do ora paciente, uma 
vez que não foi possível sua intimação por vias ordinárias. 
Salienta que a inobservância do citado dispositivo legal gerou a nulidade da decisão proferida no EP nº 37 
e graves prejuízos ao paciente, o qual se encontra atualmente com mandado de prisão em aberto. 
Requer ao final, inclusive liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor de Nivaldo Costa, com 
consequente expedição de ofício para que a autoridade coatora adote as providências necessárias para 
recolher o mandado de prisão; a dispensa de informações; e ao final, a concessão da ordem de Habeas 
Corpus confirmando a decisão liminar acaso deferida para anular a decisão proferida (cf. fls. 02/03). 
Juntou documentos às fls. 04/25. 
Foram solicitadas informações a autoridade apontada como coatora às fls. 27, tendo a mesma as prestado 
às fls. 29v/31. 
É o relatório. Decido.  
In casu, tenho que as circunstâncias presentes conduzem ao deferimento da medida liminar requerida, uma 
vez que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça acostada às fls. 14, não indicou que o réu estava em local 
incerto e não sabido, e desse modo, ele deveria, sim, ter sido intimado por edital, conforme a regra do art. 
181 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais).  
Entretanto, o Ministério Público de 1º grau entendeu equivocadamente a referida certidão e requereu no EP. 
25.1 a conversão das penas restritivas de direito em privativa em liberdade, o que foi acolhido pelo juízo a 
quo. 
No caso, apenas se a certidão tivesse sido exarada com a informação de que o ora paciente estivesse em 
local incerto e não sabido, é que poderia ter sido decretada a conversão das penas restritivas de direito em 
privativa de liberdade, sem a expedição de edital, conforme regra da alínea ‘a’, do §1º do art. 181 da LEP. 
Assim, resta claro que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, razão pela 
qual concedo a medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do ora 
paciente Nivaldo Costa. 
Expeça-se salvo-conduto em favor do ora paciente.  
Comunique-se com urgência a autoridade apontada como coatora. 
Publique-se e intime-se. 
Após, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal 
Boa Vista, 14 de julho de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001732-1 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO – OAB/RR Nº 550 
PACIENTE: HALLEY PAULA JONES 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
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Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Halley Paula Jones, 
indiciado pela suposta  prática de crime sexual contra seu próprio filho. 
Em síntese, o impetrante alega que responde a três inquéritos, pelo suposto cometimento de crime sexual 
cometido contra o seu filho, e que todas as acusações formuladas pela mãe da criança, que deram origem 
aos inquéritos pelos quais ele responde, não passam de "armações", em razão de disputa judicial pela 
guarda do menor. 
Alega, ainda, que ambos os genitores detinham a guarda compartilhada da criança, mas em razão desses 
fatos foi determinada a guarda unilateral do menor para a sua genitora, bem como foram deferidas medidas 
protetivas em desfavor do Paciente, sendo que posteriormente, após a oitiva de várias testemunhas, da 
realização de Laudo Pericial e do Estudo realizado pelo Setor Interprofissional da Vara de Infância de 
Juventude, as medidas protetivas foram extintas pelo magistrado, bem como foi restabelecida a guarda 
compartilhada e indeferido o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público. 
Contudo, aduz o impetrante, que mesmo com a juntada das provas produzidas, o i. Promotor de Justiça 
reiterou o pedido de prisão em desfavor do Paciente, o que está a ensejar constrangimento ilegal. 
Ao final, requer a concessão da liminar para expedição de salvo-conduto ao Paciente, bem como o 
trancamento dos Inquéritos Policiais instaurados, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com 
intimação do advogado para apresentar sustentação oral. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Passo a decidir. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni júris e reversibilidade 
da decisão. 
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
O Impetrante requereu a dispensa de informações tendo em vista que instrui devidamente o feito, assim, 
abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 13 de julho de 2017. 
 
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001735-4 - PACARAIMA/RR 
IMPETRANTE: PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA – OAB/RR Nº 481 
PACIENTE: AILTON DOS REIS MORAES 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PACARAIMA 
RELATOR: DES. LEONBARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ailton dos Reis Moraes, preso em 
flagrante em 24 de janeiro do ano de 2017 pela suposta prática do crime   previsto no art. 288 (associação 
criminosa), art. 305 (supressão de documento público), art. 312 (peculato) e art. 314 (extravio, sonegação 
ou inutilização de livro ou documento), todos do Código Penal Brasileiro. 
O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso há 169 (cento e sessenta e nove) dias, ou seja, 
5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias, sem previsão de ser julgado, configurando, destarte, patente 
excesso de prazo. Além do exposto, afirma a necessidade do paciente em retornar as ocupações lícitas 
(servidor público concursado) para ajudar no sustento de seus filhos gêmeos de 11 (onze) anos, que estão 
passando por tratamento psicoterapêutico em virtude da ausência do pai, pois a mãe, dentista, trabalha na 
área indígena e passa somente 10 (dez) dias em casa, deixando os filhos sob os cuidados da empregada 
doméstica.  
Por fim, requer a concessão da liminar para que seja relaxada a prisão em flagrante e/ou revogada a prisão 
preventiva contra o paciente, anulando os atos praticados pela polícia judiciária civil e remetendo os autos 
para uma das Varas da Justiça Federal em Roraima, em razão da internacionalidade do delito, e no mérito, 
a concessão definitiva da ordem em decorrência do reconhecimento do constrangimento ilegal, ou 
alternativamente requer seja o paciente transferido de forma imediata para o Comando de Policiamento da 
Capital da Polícia Militar. 
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Vieram-me os autos conclusos. 
É o sucinto relato. Passo a decidir. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris. 
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
Requisitem-se as informações devidas, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na 
Resolução nº 16, de 5 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
Após, com as informações, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 13 de julho de 2017. 
 
Leonardo Pache de Faria Cupello 
Des. Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001737-0 – ALTO ALEGRE/RR 
IMPETRANTE: RUSSIAN LIBERATO RIBEIRO DE ARAÚJO LIMA – OAB/RR Nº 1134 
PACIENTE: DIEGO SILVA LIMA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALTO ALEGRE 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo DR. RUSSIAN LIBERATO RIBEIRO DE ARAÚJO LIMA e DR. 
GREGÓRIO COSTA NUNES, em favor de DIEGO SILVA LIMA, que foi preso, no dia 17 de abril de 2017, 
em decorrência de decisão de decretação de prisão preventiva.  
O ora paciente foi preso e posteriormente denunciado juntamente com Daniel Costa Barros, pela suposta 
prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, que tem como vítima 
Antônio Queiroz de Souza; art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, que tem como vítima Nathália Bentes Neves e 
art. 303, caput, do CTB, cujas vítimas são José Luis Seabra Brasil e Rafaela Brasil. 
Relata, em síntese, o Impetrante, que o paciente somente teve conhecimento de que estava sendo 
investigado pela prática delituosa acima descrita, no dia 28 de junho de 2017, quando, na companhia de 
seus genitores se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos a 
respeito dos fatos que lhe foram imputados.    
Alude que o Paciente é primário, tem bons antecedentes criminais, tem residência fixa e que, portanto, a 
soltura do Paciente não trará qualquer risco à instrução do processo. 
Sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia, por ser primário e possuir  residência 
fixa, cabendo a liminar em favor do paciente. 
Requer, por fim, a concessão de liminar, revogando-se a prisão preventiva, para colocar em liberdade o 
paciente, expedindo-se o alvará de soltura, e, no mérito a concessão definitiva do writ. 
É o breve relato dos fatos. DECIDO. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris. 
In casu, a liminar não merece deferimento. Explico. 
Em que pesem as argumentações do Impetrante, mesmo o Paciente sendo réu primário, em verdade o 
Paciente teve a sua prisão preventiva decretada por crimes bastante graves, quais sejam roubo e lesões 
corporais no trânsito, cujas condutas atingiram quatro vítimas - levando a crer que se posto em liberdade 
nesse momento, poderá voltar à suposta prática. Desta feita, persistem os requisitos da prisão preventiva, 
sendo que, os demais argumentos apreciarei quando do julgamento do mérito do pedido. 
Pelo exposto, por não vislumbrar a presença dos requisitos - o periculum in mora e o fumus boni juris - 
indefiro a liminar do writ. 
Requisitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 
05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno, para que constem nas informações todos os dados necessários à 
apreciação do mérito. 
Após, abra-se vista ao d. Ministério Público graduado para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se, intimem-se, cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 14 de julho de 2017. 
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Leonardo Cupello 
Des. Relator 
Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000.17.001669-5 - BOA VISTA/RR 
SUSCITANTE: ANTÔNIO JORGE FRANÇA 
ADVOGADA: DRA. ALESSANDRA MARA FIM OLIVEIRA – OAB/RR Nº 1370 
1º SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
2º SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL FA FAZENDA PÚBLICA 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Intime-se o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista para manifestação, 
no prazo de 05 (cinco) dias (art. 169, I, do RITJRR). 
Após, intime-se o Juízo do Juizado Especial Fazendário para, no mesmo prazo acima, manifestar-se. 
Por fim, remeta-se os autos ao Ministério Público graduado para, em 05 dias, manifestar-se (art. 170, do 
RITJRR). 
Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), 11 de julho de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.826203-9 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTES: FRANCISCA DE SOUZA MACHADO E OUTRA 
ADVOGADO: DR. LUIZ CARLOS SILVA – OAB/SP Nº 168472-N 
EMBARGADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
ADVOGADO: DR. EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS – OAB/PE Nº 28240 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC. 
Após, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos. 
Boa Vista, 10 de julho de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.837001-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
APELADO: DIEGO ANDWES PAIVA ALENCAR 
ADVOGADA: DRA. LILIANE RAQUEL DE MELO CERVEIRA – OAB/RR Nº 639-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Tendo em vista a petição de fls. 09/11, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de fls. 05/06. 
Após, baixem-se os autos à Vara de origem, para as providências de levantamento do pagamento noticiado. 
Observe-se o solicitado ao final da petição de fl.09. 
Publique-se e Intimem-se. 
Boa Vista, 11 de julho de 2017. 
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Desa. TÂNIA VASCONCELOS 
- Relatora - 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001739-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: A. J. L. P. 
ADVOGADOS: DRA. SILVANA BORGHI GANDUR PIGARI E OUTRO – OAB/RR Nº 240-B 
AGRAVADO: M. E. L. P. 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DESPACHO 
 
Da análise dos presentes autos, observa-se que, aparentemente, a Agravante juntou cópia do comprovante 
de pagamento das custas recursais. Entretanto, este está totalmente ilegível. 
Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado tal vício, sob pena de 
inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.017, §§ 1º. e 3º., do CPC.  
Após, concluso. 
Boa Vista, 14 de julho de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001419-7 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA 
ADVOGADOS: DRA. CARLEN PERSCH PADILHA E OUTRO – OAB/RR Nº 534 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
1. Defiro o pedido nos termos do art. 313, IX, § 6.º do CPC/2015. 
2. Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.  
Boa Vista (RR), 11 de julho de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.16.001540-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: CMT ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO: DR. FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA – OAB/RR Nº 114-A 
 
AGRAVADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS - OAB/RR 464P 
RELATOR:  DES. CRISTÓVÃO SÚTER 
 
FINALIDADE: Intimação do advogado DR. FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA – OAB/RR Nº 114-A, 
para devolução dos autos acima identificado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Boa Vista, 17 de julho de 2017. 
 
Glenn Linhares Vasconcelos 
Diretor da Secretaria 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047.14.801397-3 - RORAINÓPOLIS/RR 
APELANTES: CAMYLLE VITORIA SILVA DA SILVA E OUTROS 
ADVOGADO: DR. ALYSSON BATALHA FRANCO – OAB/RR Nº 297-A 
APELADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA 
ADVOGADO: DR. CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE – OAB/RR Nº 937-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
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FINALIDADE: Intimação do advogado DR. CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE – OAB/RR Nº 937-N, para 
devolução dos autos acima identificado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Boa Vista, 17 de julho de 2017. 
 
Glenn Linhares Vasconcelos 
Diretor da Secretaria 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.16.007321-8 – BOA VISTA/RR 
APELANTE: FRANCINETE PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADA: DRA. ISABEL BAHIA DA SILVA – OAB/RR Nº 1133-N 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
FINALIDADE: Intimação da Apelante, através da sua advogada DRA. ISABEL BAHIA DA SILVA – OAB/RR 
Nº 1133-NN, para apresentar as razões recursais no prazo legal. 
Boa Vista, 17 de julho de 2017 
 
Glenn Linhares Vasconcelos 
Diretor da Secretaria 
 
 

SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
BOA VISTA, 17 DE JULHO DE 2017 

 
CRISTINE HELENA MIRANDA FERREIRA RODRIGUES 

DIRETORA DA SECRETARIA 
 

GLENN LINHARES VASCONCELOS 
DIRETOR DA SECRETARIA 
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 PRESIDÊNCIA 
Expediente de 17/07/2017 
 
 

ERRATA 
 
Na Portaria n.° 1470, do dia 14 de julho de 2017, publicada no DJE, edição 6016, página 23, de 17/07/2017. 
 
Onde se lê: "...no período de 07/08/2017 a 11/08/2017..." 
Leia-se: "...no período de 06/08/2017 a 11/08/2017..." 
 
ERRATA 
 
Na Portaria n.° 1468, do dia 14 de julho de 2017, publicada no DJE, edição 6016, página 23, de 17/07/2017. 
 
Onde se lê: "...Setor Multiprofissional." 
Leia-se: "...Equipe Multiprofissional." 
 
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

NÚCLEO DE PRECATÓRIOS 
 
 
Expediente de 17/07/2017 
 
 
 

Precatório n.º 027/2017 

Requerente: Sandra Saito Correa 

Advogado (a): Mauro Silva de Castro – OAB/RR 210 N 

Requerido: Estado de Roraima 

Procurador: Procuradoria-Geral do Estado de Roraima 

Requisitante: Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista 
 

D E C I S Ã O 

 

Cuida-se de precatório expedido em favor de Sandra Saito Correa, referente ao processo n.º 
010.07.161189-0, movido contra o Estado de Roraima. 

O ofício requisitório, subscrito pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 
de Boa Vista, veio acompanhado da documentação que se encontra acostada às folhas 03/41. 

O Núcleo de Precatórios certificou à folha 42, que o feito encontra-se devidamente instruído de 
acordo com o que dispõe o art. 5.º, da Resolução n.º 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça e a 
Resolução n.º 09/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. 

A Procuradoria-Geral de Justiça, às folhas 45/46, manifestou-se pelo deferimento do presente 
precatório para fins de ulterior pagamento da quantia requisitada em favor da pessoa física beneficiária. 

Em seguida, o ofício requisitório, acostado à folha 47, foi retificado em razão da inclusão do 
Advogado Exequente como beneficiário do precatório, com destaque dos honorários contratuais, nos termos 
dos §§ 2.º e 3.º, da Resolução n.º 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, à folha 49, apresentou manifestação quanto ao ofício 
requisitório retificado, bem como confirmou o parecer às folhas 45/46. 

Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. 
DECIDO. 
Estando devidamente instruído, o presente precatório deve ser pago pelo montante atualizado. 

Isso posto, DEFIRO a solicitação da importância de R$ 302.791,14 (trezentos e dois mil, 

setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos), atualizada monetariamente, sendo R$ 211.953,79 

(duzentos e onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) em favor da 

pessoa física beneficiária, Sandra Saito Correa, e R$ 90.837,35 (noventa mil, oitocentos e trinta e sete 

reais e trinta e cinco centavos) em favor do advogado (a) exequente, Mauro Silva de Castro, para 
posterior pagamento, observada a ordem cronológica de preferência dos créditos de natureza alimentícia, 
nos termos do art. 100, §§ 1.º e 5.º da Constituição Federal. 

Oficie-se a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima acerca da existência do 
presente precatório, com o fito de permitir que o aludido valor requisitado seja reconhecido no seu passivo 
consolidado mediante o cumprimento do disposto no art. 7.º da Resolução n.º 115/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, haja vista que o ente público está enquadrado no regime especial estabelecido pela 
Emenda Constitucional n.º 94/2016, em conformidade com o plano de pagamento a ser apresentado para o 
exercício de 2018. 

Comunique-se ao Juízo da Execução. 
Após, ao Núcleo de Precatórios para acompanhamento. 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 11 de julho de 2017. 

BRUNA ZAGALLO 
Juíza Auxiliar da Presidência 
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Precatório n.º 015/2012 

Requerente: Luiz Jorge Viana da Silva 

Advogado (a): Sivirino Pauli – OAB/RR n.º 101-B 

Requerido: Estado de Roraima 

Procurador: Procuradoria-Geral do Estado de Roraima 

Requisitante: Juízo de Direito da 2.ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista 
 
 

I N T I M A Ç Ã O 
 

Finalidade: Intimação da parte requerente para, querendo, se manifestar acerca dos cálculos 
revisados pelo Núcleo de Precatórios às folhas 100 a 107-v, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta 
publicação. 

Publique-se. 
 
Boa Vista, 14 de julho de 2017. 

 
 

BRUNA ZAGALLO 
Juíza Auxiliar da Presidência 
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CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Expediente de 17/07/2017

SEI Nº 0000873-52.2016.6.23.8000

Assunto: Processo disciplinar

Origem: Corregedoria-Geral de Justiça

Despacho

Acolho, in totum, a manifestação da CPS (0180379).

Arquive-se.

Boa Vista, 13 de julho de 2017.

Rodrigo Cardoso Furlan

Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça
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REGIMENTO  INTERNO  DO  FUNDO  ESPECIAL  DE  COMPENSAÇÃO  DE  ATOS  GRATUITOS

PRATICADOS  PELOS  NOTÁRIOS  E  REGISTRADORES  E  DE  COMPLEMENTAÇÃO  MÍNIMA  DAS

SERVENTIAS DEFICITÁRIAS – FECOM/RR

Fundo Especial de Compensação – FECOM/RR

COMISSÃO

Inês Maria Maraschin 

Daniel Antonio de Aquino Neto 

Náiada Rodrigues Silva 

Joziel Silva Loureiro 

Fabiana Felix Ferreira 

Capítulo I

Denominação

Art. 1º.O Fundo de Compensação dos Atos Gratuitos praticados pelos Notários e Registradores e de

Complementação  da  Receita  Mínima das  Serventias  Deficitárias  do  Estado  de  Roraima –  FECOM/RR

dispõe  sobre  normas  reguladoras,para  o  recolhimento  das  receitas  oriundas  dos  emolumentos

correspondentes aos custosdos serviços de registrose notariais.

Capítulo II

Objetivo

Art. 2º. O FECOM/RR tem como objetivo promover a restituição pecuniária pela realização de atos

gratuitos pelos notários e registradores, além de complementar a receita mínima das serventias deficitárias.

Capítulo III

Finalidade e Organização

Art. 3º.O FECOM/RR tem por finalidade subsidiar financeiramente os Cartórios de Registroe Notas

na prestação gratuita de serviços e complementar a receita mínima das serventias deficitárias, indicados no

art. 2º.

Art. 4º.O FECOM/RR será administrado por um Conselho Gestor, integrado por 5 (cinco) membros,

todos delegatários titulares das comarcas do Estado de Roraima, nos termos do art. 47, § 1º da Lei Estadual

n. 1.157/2016 :

I–  Diretor-Geral - Presidente- Tabelião de Notas;

SICOJURR - 00057699

q2
uZ

eQ
m

lA
B

uE
G

+
5L

w
aj

F
v6

vT
ki

M
=

C
or

re
ge

do
ria

Boa Vista, 18 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6017 50/97



II– Diretor de Finanças - Tesoureiro–Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais;

III– Diretor Executivo – Secretário - Tabelião de Protesto; 

IV– Diretor de gestão – Vice presidente– Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil

das Pessoas Jurídicas;

V – Assistente de Gestão de Recursos Financeiros –  Oficial do Registro de Imóveis.

§1º. O Conselho Gestor terá sua composição por membros eleitos, dentre os membros da Comissão

(Tabeliães e Notários),  em reunião previamente agenda com prazo de 5 (cinco)  dias de antecedência,

devendo os  membros a serem intimados por  endereço eletrônico.  Através de convocação por  1/3 dos

membros da comissão a reunião poderá se dar com 1 dia de antecedência. 

§ 2º. Todos os membros deverão informar os endereços eletrônicos das serventias extrajudiciais,

para comunicações do FECOM/RR.

§3º. O quórum de abertura será de maioria absoluta e de aprovação será maioria simples.

Capítulo IV

Competência

Art. 5º.Compete ao Presidente do Fundo ou ao Vice, em sua ausência:

I - Cumprir e fazer cumprir o regimento interno;

II - Presidir os trabalhos e representar o Fundo junto a autoridades e órgãos;

III  -  Decidir  sobre aplicação financeira em investimentos bancários dos recursos do FECOM/RR,

submetido à anuência Comissão;

IV – Requisitar as informações necessárias ao acompanhamento, monitoramento efiscalização do

FECOM/RR.

V  –  Convocar  assembleia  extraordinária  para  qualquer  alteração  deste  regimento  e  aprovar

portarias,  nos termos do estatuto da Associação do Notários e Registradores do Estado de Roraima –

ANOREG/RR.

Art. 6º.Compete ao Secretário do Fundo:

I  –Acompanhar  os  Cartórios  de  Notários  e  Registradoresquantos  formulários  devidamente

preenchidos e oscomprovantes de depósitos bancários;

II- Fiscalizar os relatórios, nos prazos estabelecidos, quanto aos formuláriosapresentados;

III – Receber e encaminhar documentos que demandem apreciação dos membros esistematização

das informações.

Art. 7º.Compete ao Tesoureiro do Fundo:

I- Efetuar os pagamentos a cargo do FECOM/RR e complementação da renda mínima, promovendo

oscorrespondentes  registros  contábeis,  efetuando  todos  os  procedimentos  bancários  inerentes  aos

pagamentos;

II-  Emitir  parecer  de  prestação  de  contas  mensal  e  do  relatório  anual  das  atividades  do

FECOM/RR,apresentando-os aos cartórios do Estado de Roraima.

III - Solicitar aos Cartórios de Notários e Registradores os formulários devidamente preenchidos e os

comprovantes de depósitos bancários;
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VI- Analisar e emitir relatórios, nos prazos estabelecidos, quanto aos formulários apresentados;

V  –  Encaminhar  mensalmente  às  Serventias  de  Notas  e  Registros,  por  meio  eletrônico,  os

formulários de gratuidades;

VI- Receber e encaminhar documentos que demandem apreciação dos membros e sistematização

das informações.

Art.8º.Compete ao Assistente de Gestão de recursos financeiros:

I - Fiscalizar a arrecadação dos recursos que compõem o FECOM/RR;

II - Apresentar aos membros do Fundo os registros contábeis e os demonstrativos dofundo.

III – Auxiliar na prestação de contas aos Notários e Registradores do Estado de Roraima.

Capítulo V

Receita

Art. 9º.Constituem receitas do FECOM/RR:

I  -  cinco  por  cento  (5%)  dos  emolumentos  correspondentes  dos  custos  de  serviços  notariais

eregistrais, e de Complementação da Receita Mínima das Serventias Deficitárias – FECOM/RR,conforme as

tabelas de Emolumentos do Estado de Roraima;

II - receita oriunda de convênios, acordos e contratos firmados com entidades públicas e

privadas,  visando à adequada manutenção da gratuidade assegurada aos cidadãos,possibilitando-lhe a

prestação de serviços públicos;

Parágrafo Único.  Será  de um por  cento (1%)a parte  dos recursos da FECOM/RR destinada às

despensas administrativas, operacionais e tributárias.

Art.10. O recolhimento do percentual sobre os emolumentos destinados ao FECOM/RR compete ao

notário ou registrador incumbido da prática do ato, mediante comprovantedepósito/transferência bancária

identificada.

Art. 11. Para receberem a compensação dos atos praticados, os registradores e tabeliães do Estado

de Roraima remeterão até o quinto dia útil subsequente, a comissão do FECOM/RR, acomprovação dos

atos  gratuitos  praticados,  sob  pena  de  comunicação  à  Corregedoria  Geral  de  Justiça  do  Estado  de

Roraima/CGJ-TJRR, conforme anexo I, II e III.

§1º A compensação dos atos gratuitos realizados pela FECOM/RR será feita até o término do mês

subsequente aos atos praticados. 

Capítulo VI

Do Objeto do Ressarcimento e da Comprovação da Gratuidade

Art. 12. Os atos gratuitos de registro e notarial praticados pelasserventias extrajudiciais deverão ser

informados nas remessas mensalmenteencaminhadas à Tesouraria do FECOM/RR, na forma de relatório,

planilha em formato excel, com envio dos comprovantes de pagamento ao endereço eletrônico e com dos

dados bancários da serventia, e-mail:anoreg.tes@gmail.com.
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Art. 13. O ressarcimento dos atos gratuitos praticados pelos notários e registradores do Estado de

Roraima se dará na seguinte ordem de preferência:

I  –Atos de nascimento e Óbito do art.  5º  LXXVI  da Constituição Federal  e demais oriundos de

determinação do Poder Judiciário, realizados pelas serventias de RCPN do Interior;

II  -  Atos de nascimento e Óbito do art.  5º LXXVI da Constituição Federal e demais oriundos de

determinação do Poder Judiciário, realizados pelas serventias de RCPN da capital;

III – Demais atos gratuitos de RCPN realizados pelas serventias do Interior;

IV - Demais atos gratuitos de RCPN realizados pelas serventias da Capital;

V – Demais atos gratuitos das outras especialidades indistintamente;

VI – Complementação para renda mínima;

§ 1º.Para comprovação dos atos enumerados no  caput  deste artigo, os registradores e tabeliães

deverão encaminhar planilha com indicação do ato praticado.

§ 2º. Serão também objeto de ressarcimento os atos de registros e tabelionatos requisitados por

autoridade judicial, devendo ser comprovados por meio decópias do mandado ou da decisão judicial em que

consiste expressamente a autorizaçãopara realização da gratuidade.

Art. 14. O FECOM/RR repassará aos Registradores e Tabeliães os valores a que farão jus pelos

atos gratuitos praticados.

Art. 15. Somente serão considerados para fins do cálculo de que trata da Lei Estadual n.1.157/2016,

os atos gratuitosdevidamente informados e cujos comprovantes tenham sido protocolizados do primeiroao

trigésimo dia de cada mês junto à Tesourariado FECOM/RR.

Art.16. A Tesouraria do FECOM/RR analisará os comprovantes de gratuidadeencaminhados dentro

do  prazo  consignado  no  artigo  anterior,  emitindo  relatório  de  atosgratuitos  a  compensar,  até  o  mês

subsequente ao apurado.

§ 1º.No caso de indeferimento dos comprovantes de gratuidade,  caberá recurso aoConselho de

Administração do FECOM/RR,  no prazo de cinco dias,  a partir  da  ciência  dointeressado,  devendo ser

formulado em separado, com a devida fundamentação e prova

das alegações.

Art.  17.  O  FECOM/RR  terá  orçamento  e  escrituração  contábil  próprios,  atendida  alegislação

específica.

§ 1º.Cabe à Presidência do FECOM/RR e/ou com a Diretoria Financeira doTribunal de Justiça, o

gerenciamento  dos  créditos  do  FECOM/RR,  a  contabilização  dasreceitas  próprias,  a  preparação  e

apresentação dos relatórios e balanços anuais e aconsequente preparação e apresentação da prestação de

contas ao Tribunal de Contas doEstado.

Art. 18. Os recursos disponíveis do FECOM/RR serão depositados em conta específica, Banco do

Brasil,  Agência  5780-0,  Conta  Corrente  16.983-8,  Titular  Associação  dos  Notários  e  Registradores  do

Estado de Roraima - ANOREG/RR, inscrita no CNPJ n. 03.013.933/0001-01.

Capítulo VII

Das Disposições Finais

SICOJURR - 00057699

q2
uZ

eQ
m

lA
B

uE
G

+
5L

w
aj

F
v6

vT
ki

M
=

C
or

re
ge

do
ria

Boa Vista, 18 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6017 53/97



Art. 19. Os dados enviados pelos registradores ao FECOM/RR serão remetidos, para finsestatísticos,

à Corregedoria-Geral da Justiça, preferencialmente, por meio eletrônico.

Art. 20. Em caso de feriados e dias não úteis, ficam automaticamente prorrogados para o próximo

dia útil subsequente os prazos constantes desse Regimento.

Art. 21. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho de Administração do FECOM/RR.

Boa Vista - RR, 29 de junho de 2017.

Inês Maria Maraschin 

Daniel Antonio de Aquino Neto 

Náiada Rodrigues Silva 

Joziel Silva Loureiro 

Fabiana Felix Ferreira
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 SUBSECRETARIA DE COMPRAS 

Expediente de 17/07/2017 

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados que a licitação realizada na 
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 017/2017 (Procedimento Administrativo SEI n.º 0002570-
09.2017.8.23.8000) que tem como objeto: Formação de registro de preços para aquisição de 
condicionadores de ar, nas quantidades e especificações constantes no Termo de Referência nº 
30/2017 - Anexo I do Edital, teve o seguinte resultado:  
 

N.º 
ITEM 

EMPRESA VENCEDORA 
VALOR 

CONTRATADO 
(R$) 

VALOR 
EDITALÍCIO 

(R$) 

RESULTADO 
SITUAÇÃO 

01 A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO 
66.000,00 110.609,10 

Adjudicado/ 

Homologado 

02 A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO 
94.500,00 159.317,20 

Adjudicado/ 

Homologado 

03 A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO 
136.500,00 218.630,30 

Adjudicado/ 

Homologado 

04 A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO 
188.300,00 285.772,20 

Adjudicado/ 

Homologado 

05 A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO 105.000,00 168.078,90 
Adjudicado/ 

Homologado 

06 RR CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME 
24.645,00 36.851,75 

Adjudicado/ 

Homologado 

07 A. B. GOMES REFRIGERAÇÃO 
257.950,00 421.456,75 

Adjudicado/ 

Homologado 

 

Boa Vista (RR), 17 de julho de 2017. 

HENRIQUE DE MELO TAVARES 

SUBSECRETÁRIO DE COMPRAS 
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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 17 DE JULHO DE 2017 
 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, EM EXERCÍCIO, 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 1959 - Tornar sem efeito a Portaria n.° 1958, de 14.07.2017, publicada no DJE nº 6016, de 17.07.2017, 
que interrompeu, a contar de 13.07.2017, a 2ª etapa as férias da servidora ROSANA DE MATOS COSTA 
PEREIRA, Chefe de Gabinete de Desembargador, referente a 2016, devendo o saldo remanescente de 10 
(dez) dias ser usufruído no período de 17 a 26.07.2017. 
 
N.º 1960 - Alterar a 2ª etapa das férias da servidora ILDA MARIA DE QUEIROZ, Analista Judiciária - 
Psicologia, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 24.07 a 02.08.2017. 
 
N.º 1961 - Conceder férias ao servidor JAILSON MEDEIROS TEIXEIRA, Técnico Judiciário, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas nos períodos de 25.09 a 04.10.2017, de 06 a 15.2017 e de 08 a 
17.01.2018. 
 
N.º 1962 - Alterar a 2ª etapa das férias do servidor ROBERVANDO MAGALHÃES E SILVA, Assessor 
Jurídico, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 11 a 20.09.2017. 
 
N.º 1963 - Alterar as férias do servidor SHIROMIR DE ASSIS EDA, Diretor de Secretaria, referentes ao 
exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 11.01 a 09.02.2018. 
 
N.º 1964 - Alterar a 2ª etapa das férias do servidor VALDENILDO DOS SANTOS, Técnico Judiciário, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 26.07 a 14.08.2017. 
 
N.º 1965 - Conceder ao servidor SHIROMIR DE ASSIS EDA, Diretor de Secretaria, 18 (dezoito) dias de 
recesso forense, referente a 2016, para serem usufruídos nos períodos de 23.08 a 06.09.2017 e de 11 a 
13.09.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 
ARTHUR AZEVEDO 

Secretário de Gestão de Pessoas, em exercício 
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SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Expediente de 17/07/2017.

Portaria nº 031, de 17 de julho de 2017.

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO

CONTRATO N.º 061/2015

O SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o
disposto no Portal do Simplificar, instituído pela Resolução n.° 29/2015, de 08 de outubro de 2015, DJE
5604  de  10/10/2015,  e,  ajustes  realizados  com  a  empresa  QUALITEK  TECNOLOGIA  LTDA  -  EPP,
referente a eventual aquisição de licença de uso de software de segurança para endpoint corporativo para
servidores e estações de trabalho, com validade de 37 (trinta e sete) meses, contados da sua assinatura,
podendo  ser  prorrogado  até  o  limite  máximo  de  48  (quarenta  e  oito)  meses,  conforme  Contrato  n.°
061/2015, constante nos autos do Procedimento Administrativo n.° 0004060-03.2016.8.23.8000.

RESOLVE:

Art. 1.º – Designar o servidor BRENO SAVIO GOMES PEREIRA, matricula 3011464, Técnico Judiciário –
TI, lotado na Subsecretaria Central de Serviços, para exercer a função de fiscal do contrato em epígrafe.

Art. 2.º – Designar a servidora TATIANA BRASIL BRANDÃO, matricula 3011523, Técnica Judiciária – TI /
Subsecretária, lotado na Subsecretaria Central de Serviços, para exercer a função de fiscal substituto, nas
ausências e impedimentos do titular.

Art. 3.º – O Fiscal e os Fiscais Substitutos devem cumprir o disposto no Portal do Simplificar – Gestão de
Contratos, que define as atribuições do gestor e do fiscal do contrato.

Publique-se.

Boa Vista/RR, 17 de julho de 2017.

Tiago Mendonça Lobo
Secretário de Tecnologia da Informação
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
021089-CE-N: 008

000005-RR-B: 008

000042-RR-N: 001

000153-RR-B: 034

000172-RR-N: 002, 003, 004

000200-RR-B: 005

000782-RR-N: 008, 018

000794-RR-N: 031

000913-RR-N: 031

001014-RR-N: 008

001387-RR-N: 016

001480-RR-N: 009

Cartório Distribuidor

1ª Vara de Família
Juiz(a): Luiz Fernando Castanheira Mallet

Procedimento Comum
001 - 0000622-43.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000622-4
Autor: Paulo Pereira Grangeiro
Réu: Pedro Rodrigues Sobrinho
Distribuição por Dependência em: 14/07/2017.
Valor da Causa: R$ 1.000,00.
Advogado(a): Suely Almeida

Vara Itinerante
Juiz(a): Bruno Fernando Alves Costa

Alimentos - Lei 5478/68
002 - 0003325-44.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.003325-1
Autor: Criança/adolescente e outros.
Distribuição por Sorteio em: 13/07/2017.
Valor da Causa: R$ 2.400,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Juiz(a): Elvo Pigari Junior

Divórcio Consensual
003 - 0003330-66.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.003330-1
Autor: M.A.C.P. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 13/07/2017.
Valor da Causa: R$ 39.000,00.
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Juiz(a): Erick Cavalcanti Linhares Lima
004 - 0006045-81.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006045-2
Autor: T.S.N. e outros.
Distribuição por Sorteio em: 06/03/2007.
Valor da Causa: R$ 937,00. ** AVERBADO **
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Ret/sup/rest. Reg. Civil
005 - 0006012-91.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006012-2
Autor: Leandro Pinto Lopes
Distribuição por Sorteio em: 05/06/2017.
Valor da Causa: R$ 937,00. ** AVERBADO **
Advogado(a): Maria das Graças Barbosa Soares

Publicação de Matérias

2º Jesp.viol.domest.
Expediente de 17/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Noemia Cardoso Leite de Sousa

PROMOTOR(A):
Márcio Rosa da Silva

ESCRIVÃO(Ã):
José Rogério de Sales Filho

Inquérito Policial
006 - 0014375-09.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.014375-2
Indiciado: I.B.S.
 AUTOS N.°: 0010.13.014375-2

	SENTENÇA

Trata-se de autos de Inquérito Policial instaurado em desfavor de
ILENILSON BARBOSA DOS SANTOS para apurar prática, em tese, de
crime de ameaça e contravenção penal de vias de fatos havidos no
âmbito doméstico e familiar, contra JESCA CLARA RAMOS DOS
SANTOS, fatos ocorridos em 19/11/2012, à fl. 03.

O Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade, pois
aduziu a ocorrência da prescrição quanto aos delitos tratados nos autos,
fl. 26.

É o relatório. DECIDO.

Assiste razão ao Ministério Público. Quanto à prática do crime de
ameaça e da contravenção penal de vias de fato (art. 147 do CP, e art.
21, da LCP), operou-se a prescrição, pois ambos os delitos possuem
pena máxima in abstrato inferior a um ano, e prescrevem em três anos,
nos termos do art. 109, inciso VI do Código Penal. Tal lapso já
transcorreu, sem que tenha ocorrido nenhuma causa interruptiva e sem
que tenha sido proposta a respectiva ação penal.

Reconheço assim, que ocorreu à extinção da punibilidade do agente,
conforme disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
impossibilitando ao Estado se pronunciar sobre o mérito da culpa do
autor do fato. Tal reconhecimento deve ser declarado a qualquer tempo,
mesmo de ofício, ex vi do artigo 61 do CPP.

Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ILENILSON
BARBOSA DOS SANTOS pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da
pretensão punitiva estatal quanto ao crime descrito no art. 147 do CP, e
à contravenção penal descrita no art. 21 da LCP.

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ.

P. R. I. Cumpra-se.

Boa Vista-RR, 17/07/2017.
 MARIA APARECIDA CURY
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0015077-52.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.015077-3
Indiciado: V.F.L.
 AUTOS N.° 0010.13.015077-3

SENTENÇA

Trata-se de autos de Inquérito Policial instaurado em desfavor de
VIVALDO FERNANDES DE LIMA para apurar a prática, em tese, do
crime de injúria e da contravenção penal de perturbação da
tranquilidade, havidos no âmbito doméstico e familiar, cometidos contra
DELCINIRA PEREIRA, fatos ocorridos em 15/04/2013, à fl. 03.

O Ministério Público à fl. 17 se manifestou pela extinção da punibilidade,
pois aduziu a ocorrência da prescrição quanto à contravenção penal de
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perturbação de tranquilidade e da decadência do direito de queixa-crime
quanto ao delito de injúria.

É o relatório. DECIDO.

Quanto à prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade
(art. 65 da LCP), operou-se a prescrição, o delito possuir pena máxima
in abstrato inferior a um ano, e prescrevem em três anos, nos termos do
art. 109, inciso VI do Código Penal. O lapso já transcorreu, sem que
tenha ocorrido nenhuma causa interruptiva e sem que tenha sido
proposta a respectiva ação penal.

Quanto à prática delitiva de injúria (art. 140 do CP), operou-se a
decadência, pois não houve ajuizamento de queixa-crime, já tendo
igualmente transcorrido o prazo legal (de seis meses) para a vítima fazê-
lo, nos termos ditados pelos artigos 145, do CP, e 38, do CPP.

Reconheço assim, que ocorreu a extinção da punibilidade do agente,
conforme disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
impossibilitando ao Estado se pronunciar sobre o mérito da culpa do
autor do fato. Tal reconhecimento deve ser declarado a qualquer tempo,
mesmo de ofício, ex vi do artigo 61 do CPP.

Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE VIVALDO
FERNANDES DE LIMA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto à contravenção penal de perturbação da
tranquilidade, descrita no art. 65 do LCP, bem como, pela DECADÊNCIA
do direito de queixa-crime quanto ao delito de injúria, descrito  no art.
140, do CP.

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ.

P. R. I. Cumpra-se.
Boa Vista-RR,    17 de julho de 2017.
 MARIA APARECIDA CURY
Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

1ª Vara de Família
Expediente de 14/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet

PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Bleicom Almeida Cavalcante

Procedimento Comum
008 - 0021539-11.2002.8.23.0010
Nº antigo: 0010.02.021539-7
Autor: B.C.A.
Réu: C.S.L.
Ato Ordinatório Vista ao advogado OAB/RR 1014por 05(cinco) dias. Boa
Vista-RR,13/07/2017 ** AVERBADO **
Advogados: Rutson Castro Aguiar Rebouças, Alci da Rocha, Jules Rimet
Grangeiro das Neves, Paulo Lima Bandeira

Vara Entorp e Organi
Expediente de 14/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Daniela Schirato Collesi Minholi

PROMOTOR(A):
André Paulo dos Santos Pereira

Carlos Alberto Melotto
José Rocha Neto

Marco Antonio Bordin de Azeredo
ESCRIVÃO(Ã):

Wendlaine Berto Raposo

Proced. Esp. Lei Antitox.
009 - 0008683-34.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.008683-3
Réu: Jose Raimundo Rocha da Conceiçao

Intimação do advogado para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer em
cartório para receberm o alvará de liberação dos bens apreendidos. **
AVERBADO **
Advogado(a): Igor Menezes Cavalcante Gomes

1ª Vara Criminal
Expediente de 17/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jésus Rodrigues do Nascimento

Rodrigo Bezerra Delgado
PROMOTOR(A):

Adriano Ávila Pereira
Carla Cristiane Pipa

ESCRIVÃO(Ã):
Marcos Antonio Demezio dos Santos

Ação Penal
010 - 0011114-31.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011114-1
Réu: John Lucas Silva Nunes
 Trata-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público
Estadual em desfavor de John Lucas Silva Nunes, imputando-lhe a
prática do tipo penal previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, ambos
do Código Penal, praticado contra a vítima Jander Marcellio Cardoso
Costa no dia 18/08/2016.
Narra a peça acusatória que o denunciado, mediante uso de arma de
fogo e em conluio com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu
uma quantia em dinheiro e um celular pertencentes à vítima.
O acusado foi preso em flagrante e, por ocasião da audiência de
custódia, no dia 19/08/2016, a referida prisão foi convertida em prisão
preventiva (decisão de fls. 27/27-v).
A denúncia foi recebida em 14/09/2016, conforme decisão de fl. 41.
O réu foi citado em 21/09/2016 (fl. 44/45). Em seguida, foi apresentada
resposta à acusação às fls. 48/49, estando o réu patrocinado pela
Defensoria Pública Estadual.
No dia 16/11/2016, em audiência de instrução, foram ouvidas as
testemunhas Jozien Alves da Silva e Ronilson Martins de Oliveira, além
da informante Roseni Silva Sousa (fls. 65/68).
À fl. 69, consta decisão negando o pedido de revogação da prisão
preventiva.
Posteriormente, no dia 18/01/2017, foram ouvidas a vítima Jander
Marcellio Cardoso Costa, as testemunhas Márcio Nóbrega do Carmo e
Eduardo Gener Mangabeira de Mendonça e o réu foi interrogado (fls.
88/92).
Após o interrogatório, este juízo revogou a prisão preventiva do acusado
(fl. 92), sendo o alvará de soltura cumprido no dia 19/01/2017, conforme
certificado à fl. 113-v.
O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 94/96-v, nas
quais o representante ministerial requereu a condenação do acusado
nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
Por seu turno, a defesa apresentou suas alegações finais às fls.
100/110, requerendo a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a
aplicação de pena mínima, o reconhecimento da atenuante da
menoridade, a isenção de pena de multa e a fixação de reggime
semiaberto.
As folhas de antecedentes atualizadas do acusado foram juntadas às fls.
119/120.
É o relatório. DECIDO.
Não há preliminares pendentes de apreciação.
Inicialmente, verifico que não há nulidades ou vícios, estando o processo
em ordem e apto para julgamento. Destaco, outrossim, que foram
asseguradas todas as garantias constitucionais e processuais ao
acusado.
Presentes as condições da ação, bem como os pressupostos
processuais, passo à análise do mérito.
A materialidade do delito está suficientemente comprovada no processo
pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial (fls. 02/07 e
31/32), pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 17), pelo boletim de
ocorrência (fls. 21/21-v), pelo relatório de ocorrência policial (fl. 23), pelo
relatório policial (fls. 34/35), bem como pela prova oral colhida perante
este juízo.
Por sua vez, a autoria restou demonstrada pelos mesmos documentos
mencionados acima, além da prova oral colhida em juízo.
O réu, pouco depois do crime, foi preso, pois o celular subtraído da
vítima foi encontrado na sua residência. O aparelho celular subtraído
possuía dispositivo para rastreá-lo e a vítima, após identificar o endereço
em que estava o aparelho, acionou a polícia militar e, juntamente com os
policiais, dirigiu-se ao local. Neste, há um imóvel pertencente à Sra.
Roseni Silva Sousa, avó do acusado, e lá o celular roubado foi
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encontrado.
Segundo relatado, no momento em que foi encontrado o celular, o réu
não estava no endereço, porém regressou em seguida e a vítima o
reconheceu como um dos part icipantes da ação criminosa,
reconhecendo também a bicicleta com a qual ele chegou na residência,
por ter sido uma das utilizadas durante o crime.
A vítima afirmou, em juízo, que três pessoas participaram da ação
delituosa e aquele que realizou a abordagem portava uma arma de fogo.
Além disso, foram utilizadas duas bicicletas na ação, uma na qual
estavam dois indivíduos, entre eles o criminoso que realizou a
abordagem, já a outra foi utilizada pelo réu. A bicicleta reconhecida pela
vítima foi a utilizada pelos outros dois participantes do delito, durante a
ação criminosa, e não a que fora utilizada pelo réu.
Ademais, a vítima afirmou com convicção que o réu participou da
empreitada criminosa e acompanhou a cena do crime, dando cobertura
aos outros dois participantes da ação. Inclusive, relatou que o
reconheceu, também, em razão de uma tatuagem que o réu possui na
perna. Acrescentou que recuperou o celular, porém não recuperou o
numerário subtraído.
As testemunhas Jozien Alves da Silva e Ronilson Martins de Oliveira
confirmaram ter presenciado o momento da ação delituosa. A primeira
testemunha disse ter visto apenas um indivíduo que entrou junto com a
vítima em seu ateliê, estando o criminoso portando uma arma de fogo.
Inicialmente, acreditou se tratar de uma briga, mas, finda a ação
delituosa, a vítima, que havia entrado no estabelecimento pedindo
socorro, informou que ocorrera, na verdade, um assalto. A segunda
testemunha afirmou ter visto dois indivíduos, sendo que um abordou a
vítima e o outro ficou aguardando numa bicicleta. Informou que, após a
subtração dos bens, o criminoso que abordou a vítima subiu na bicicleta
e os dois meliantes foram embora. A testemunha confirmou, ainda, que
o criminoso que realizou a abordagem da vítima portava uma arma de
fogo.
A testemunha Eduardo Gener Mangabeira de Mendonça, policial militar,
afirmou que, na residência do réu, além do bem da vítima, encontraram
uma CNH em nome de terceiro, mas não foi possível averiguar a origem
do documento. Informou que, no momento em que o réu chegou ao
local, a vítima o reconheceu, de pronto, como um dos participantes do
delito. Aduziu, ainda, que o réu afirmou que havia comprado o celular de
duas pessoas desconhecidas.
A testemunha Márcio Nóbrega do Carmo confirmou que a vítima
reconheceu o réu logo que este chegou na residência, além de ter
também reconhecido a bicicleta.
Por sua vez, a informante Roseni Silva Sousa, avó do acusado, afirmou
que o seu neto havia dito que comprara o celular, contudo, a informante
disse que não o viu adquirindo o bem.
No mais, o acusado, em seu interrogatório, negou a participação no
crime, af i rmando ter comprado o celular de duas pessoas
desconhecidas, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Afirmou que as
duas pessoas que lhe venderam o celular estavam numa bicicleta
vermelha. Indagado sobre por qual motivo não havia retornado para a
casa na bicicleta da sua avó, e sim na bicicleta reconhecida pela vítima,
o acusado respondeu que "tenho esse problema lá em casa, vou numa
bicicleta e volto noutra". Além disso, confirmou que tem uma tatuagem
na perna.
Em face de todo o conjunto probatório presente nos autos, não há
dúvida de que o acusado efetivamente participou do delito contra a
vítima. Tal conclusão está embasada no fato de ter sido reconhecido
pela vítima e em razão de ter sido encontrado em sua residência um dos
bens objeto do roubo.
Destaco que a palavra da vítima tem suma importância em delitos contra
o patrimônio e é digna de credibilidade, desde que suas afirmações
sejam corroboradas por outros elementos existentes nos autos, o que
ocorreu na espécie.
Portanto, a tese defensiva de que a materialidade e autoria não restaram
esclarecidas, não merece amparo, vez que, como já afirmado, as provas
são robustas e não deixam dúvidas quanto à participação do acusado.
A defesa requereu que, em caso de condenação, fosse reconhecida a
atenuante da menoridade. No ponto, assiste razão à defesa. É cabível a
atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do Código Penal, porque
o agente, na data do fato, contava com 18 (dezoito) anos de idade,
conforme o documento de fl. 22.
Não concorrem outras circunstâncias atenuantes e agravantes.
O Ministério Público requereu a incidência das majorantes previstas no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em razão do emprego de arma de
fogo e do concurso de pessoas na pratica delitiva.
Quanto ao emprego de arma de fogo, entendo que está presente a
circunstância, haja vista que a vítima e duas testemunhas afirmaram ter
visto a arma em poder de um dos envolvidos no fato delituoso.
Ressalto que é irrelevante o fato da arma de fogo não estar na posse do
acusado durante a ação delituosa, pois, para a incidência da majorante,
basta que qualquer dos participantes do crime de roubo esteja portando
a arma, tornando, com isso, a ação mais perigosa e violenta para a
vítima.

Não custa destacar que para a incidência da majorante não é
imprescindível que a arma seja apreendida e periciada, este é o
consolidado entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, firmado a partir do julgamento do EREsp 961.863. Vejamos o
que prevê a emenda do julgado:
CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO
E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I,
do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em
arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de
prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.
II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como
qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes
para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo,
sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova
do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.
III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do
roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei
resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde
que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento
capaz de qualificar o crime de roubo.
IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial
lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma
defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.
V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (STJ, EREsp
961.863, Rel. p/ acórdão Min. Gilson Dipp, Terceira Seção, Julgado em
13/12/2010) (Grifei)

No tocante à majorante do concurso de pessoas, igualmente, entendo
que a circunstância está presente, uma vez que comprovada mediante
as declarações da vítima e de uma das testemunhas, que viu, pelo
menos, duas pessoas praticando o roubo.
Saliento, por necessário, que para a configuração da majorante do
concurso de pessoas não é imprescindível a identificação dos outros
agentes envolvidos, bastando que a circunstância esteja comprovada
nos autos. É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS
AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO
COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE.
EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE
FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação
do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas
na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.
3. "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"
(Sumula 443/STJ). Hipótese em que a majoração da pena em fração
superior a 1/3, na terceira fase da dosimetria, baseou-se apenas no
número de majorantes, razão pela qual a pena aplicada ao paciente
comporta reparo.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reduzir a pena do paciente. (STJ, HC 380.712, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 21/02/2017) (Grifei)

Portanto, estão presentes as circunstâncias do art. 157, § 2º, I e II, do
Código Penal. Destarte, cabe ao julgado definir a fração de aumento a
ser aplicada, observadas as peculiaridades do caso concreto. Para
tanto, friso que a existência de mais de uma circunstância majorante, por
si só, não autoriza a ampliação da pena acima da fração mínima de um
terço, consoante a Súmula n. 443 do STJ.
Neste caso, analisando as circunstâncias em que cometido o delito, no
qual participaram apenas três pessoas e foi utilizada uma única arma de
fogo, julgo adequada a majoração da pena no grau mínimo de um terço.
No mais, não concorrem causas de diminuição ou outras causas de
aumento de pena.
Por oportuno, esclareço que a participação do réu não foi de menor
importância, haja vista que participou diretamente da ação delituosa,
prestando auxílio aos dois indivíduos que abordaram a vítima e,
também, ficou responsável por armazenar o produto do roubo. Dessa
forma, é incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art.
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29, § 1º, do Código Penal.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal
contida na denúncia para condenar o réu John Lucas Silva Nunes, como
incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
Passo à dosimetria da pena, em observância ao princípio da
individualização da pena e ao art. 68 do Código Penal.
A culpabilidade é normal à espécie do crime, não merecendo valoração.
O acusado não é detentor de maus antecedentes. Não existem
elementos nos autos que permitam a aferição da conduta social e
personalidade do acusado. Os motivos foram normais ao delito,
consistente na obtenção de lucro fácil, com a subtração de bens. As
circunstâncias são negativas, contudo, serão valoradas unicamente na
terceira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem. As consequências
advindas do crime foram normais ao delito praticado. A vítima em nada
contribuiu para a ocorrência do delito.
Com isso, inexistente circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-
base em 04 (quatro) anos de reclusão.
Está presente a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do
Código Penal. Entretanto, na segunda fase da dosimetria não é
permitido conduzir a pena para aquém do mínimo legal, consoante
entendimento esposado na Súmula n. 231 do STJ. Por conseguinte,
apesar da presença da circunstância atenuante acima citada, a pena-
base não pode sofrer redução, vez que já fixada no mínimo. Ademais,
não concorrem circunstâncias agravantes. Dessa forma, fixo a pena
intermediária no mesmo patamar fixado para a pena-base.
Incidem, no caso, as majorantes previstas no art. 157, § 2º, I e II, do
Código Penal, tendo sido definido o patamar de majoração de um terço.
Não há outras causas de diminuição e aumento da pena. Assim, fixo a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
acrescida de 13 (treze) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa em um trinta avos do salário-mínimo vigente ao
tempo do fato, tendo em vista que nos autos não há informações
relativas à situação financeira do acusado (art. 60, caput, do Código
Penal).
Na forma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deve o tempo
de prisão provisória ser computado para fins de determinação do regime
inicial da pena privativa de liberdade. Nesse passo, nos termos de
precedentes jurisprudenciais, cabe ao juiz aferir se o tempo de prisão
provisória permite a fixação de regime prisional menos gravoso. O
acusado foi preso no dia 18/08/2016 e permaneceu custodiato até
19/01/2017. Contudo, no presente caso, o período de prisão cautelar
não tem o condão de influir na fixação do regime inicial da pena privativa
de liberdade, considerado o quantum da pena definitiva acima fixada.
A fixação do regime inicial é realizada conforme os ditames do art. 33 do
Código Penal. Segundo este dispositivo, além da quantidade de pena e
da condição de ser o agente reincidente, cabe ao julgador observar as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. No caso,
levando em conta a quantidade de pena aplicada, o regime inicial
adequado é o regime semiaberto, consoante o art. 33, § 2º, b, do Código
Penal.
Não é cabível a substituição da pena, em razão de não estarem
preechidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Além da
pena definitiva superar o limite de quatro anos, o crime foi praticado com
grave ameaça à pessoa.
Igualmente, é incabível a suspensão condicional da pena, prevista no
art. 77 do Código Penal, por conta da pena aplicada.
Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, em decorrência
da inexistência de pedido expresso nesse sentido.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista a ausência
dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia cautelar,
previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Condeno, por fim, o réu ao pagamento das custas processuais, devendo
eventual pedido de isenção ser apreciado em momento oportuno pelo
Juízo das Execuções Penais.
Em razão do réu já se encontrar preso preventivamente, expeça-se guia
de execução provisória.
Comunique-se a vítima acerca da presente decisão, nos termos do art.
201, § 2º, do Código de Processo Penal.
Após o trânsito em julgado:
a) Expeça-se guia de execução penal definitiva, encaminhando-se para
a Vara de Execução Penal;
b) Oficie-se ao TRE-RR, para os fins do art. 15, III, da Constituição
Federal, assim como ao Instituto de Identificação Odílio Cruz (IIOC-RR),
para as anotações de praxe;
c) Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para calcular a pena
de multa, bem como o valor das custas processuais. Com o retorno,
intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 50
do Código Penal. Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento,
oficie-se para fins de inscrição na dívida ativa;
d) Certifique-se o cartório se existem objetos ainda não destinados
vinculados ao processo. Em caso positivo, dê-se vista ao MPE para
manifestação e, após, façam os autos conclusos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nenhum advogado cadastrado.

2ª Vara Criminal
Expediente de 17/07/2017

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
011 - 0005381-84.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.005381-4
Réu: Rony Oliveira Silva
 Ação Penal: 0010.16.005381-4 / 0005381-84.2016.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): RONY OLIVEIRA SILVA

					DESPACHO
	1. Assiste razão a diligente serventia deste juízo quanto ao certificado
em fl.127.
	2. Assim, encaminhem-se os objetos apreendidos e não restituídos (fl.
12), via diretoria do fórum/setor de bens apreendidos, para
doação/destruição, adotando-se as medidas necessárias.
	3. Transcorrido o prazo de 10 dias sem o pagamento da pena de multa
ou apresentação de justificativa para não o fazer (art. 50, CP), expeça-se
o necessário para cobrança como dívida de valor, na forma do artigo 51,
do Código Penal.
	4. Após cumpridos todos os expedientes, arquivem-se estes fólios, com
as baixas necessárias, nos moldes do Provimento nº 002/2017,
CGJ/TJRR.
	5. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.

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

012 - 0011570-78.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.011570-4
Réu: Elessandra Fagundes
 Ação Penal: 0010.16.011570-4/ 0011570-78.2016.823.0010-
84.2016.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): ELISSANDRA FAGUNDES

DECISÃO
1. Em sendo tempestivo, recebo a o recurso interposto pela ré em seu
duplo efeito, na forma do art. 597, do Código de Processo Penal.
2. Dê-se vista dos autos à Defesa Técnica (DPE) para, no prazo de 8
(oito) dias, apresentar suas razões ao recurso de apelação (certidão em
fls. 80/80v), nos termos do art. 600, do Código de Processo Penal e
Recomendação n° 003, de 29 de setembro de 2016, da CGJ/TJRR.
3. Com as razões de Apelação. Dê-se vista ao Ministério Público pela
Defesa, nos moldes do art. 600, CPP.
4. Findo o prazo assinalado, com com o sem as razões e contrarrazões,
remetam-se os autos ao E. TJRR, nos termos do artigo 601, do Código
de Processo Penal, com as nossas homenagens.
5. O feito se encontra em desordem após a fl. 81 dos autos, devendo a
serventia deste juízo proceder com as correções necessárias.
6. Defiro cota ministerial de fl. 81.
7. Restituam-se os objetos apreendidos à vítima, mediante termo de
recebimento.
8. Expedientes e anotações necessários no PROJUDI.
9. Tramite-se com URGÊNCIA. (RÉU PRESO)
10. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017

Renato Albuquerque
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
013 - 0003357-83.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.003357-6
Indiciado: C.E.S.C.
 DECISÃO

Boa Vista, 18 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6017 62/97



(Declínio de Competência)

Vistos e etc.,

Trata-se de inquérito policial instaurado pela Autoridade Policial em
desfavor do indiciado CARLOS EDUARDO SILVA CORREA, acusado
da prática do delito previsto no artigo 136, do Código Penal.
Instado a se manifestar (Fls. 65), o Ministério Público asseverou, em
suma: "(...) Desta forma, requeiro a remessa dos autos à um dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar.
É o breve relato. Decido.
Assiste razão ao Parquet.
Da análise destes autos de inquérito policial verifica-se, em tese, o
cometimento de crime de competência do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar, a qual resta delineada no artigo 50, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (Resolução nº 30,
de 22 de junho de 2016, do Tribunal Pleno), vejamos:
Art. 50. Compete aos Juízes de Direito dos Juizados de Violência
Doméstica o processamento e o julgamento especializado dos
processos criminais e a execução cível dos feitos previstos na Lei nº
11.340, de 07 de agosto de 2006.
Ademais, a competência segue as seguintes diretrizes, conforme prevê
expressamente os art. 69 do CPP, in verbis:
Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:
I  o lugar da infração:
II  o domicílio ou residência do réu;
III  a natureza da infração;
IV  a distribuição;
V  a conexão ou continência;
VI  a prevenção;
VII  a prerrogativa de função.
Portanto, é o caso de declinar da competência e determinar a remessa
destes autos, via Cartório Distribuidor, ao Juizado de Violência
Doméstica e Familiar.
Posto isto, considerando a matéria posta e as disposições pertinentes à
espécie, declaro a incompetência deste juízo para o processamento
destes autos, determinando a remessa a um dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar desta comarca, o que faço na forma assinalada no
artigo 69, III, do Código de Processo Penal e artigo 50, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (Resolução nº 30,
de 22 de junhoo de 2016, do Tribunal Pleno).
Expedientes e anotações necessárias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de Julho de 2017.

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

Termo Circunstanciado
014 - 0013578-28.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.013578-5
Indiciado: J.H.P.S.
 DESPACHO

Cumpra-se a decisão de fl. 16-v.

BVB/RR, 14/07/2017

Juiz Renato Albuquerque
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
015 - 0186661-66.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.186661-7
Réu: Elton Cesar Morais Rodrigues
 DESPACHO

Assiste razão à Defensoria Pública.
Assim sendo, expeça-se Alvará de Levantamento de finaça, devendo o ''
acusado'' ser intimado para comparecer em cartório a fim de proceder à
respectiva retirada.

Cumpra-se.

BVB/RR, 14/07/2017

Juiz Renato Albuquerque
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0204071-06.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.204071-5
Réu: Luiz Angelo Souza Almeida
 DESPACHO

Consoante requerimento de fl. 275, defiro vista dos autos, com carga,
pelo prazo de 48 horas.
Após, nada sendo pleitado, retorna-se ao arquivo.

cumpra-se.

BVB/RR, 1/07/2017

Juiz Renato Albuquerque
Advogado(a): Halisson Francisco Torres Merces

017 - 0000062-43.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.000062-2
Réu: Leandro Tiago Nogueira da Silva
 DESPACHO

Considerando o teor da certidão retrô (in fine), retornem-se os autos ao
arquivo, com as devidos feitos e anatoçaõ.

Cumpra-se

BVB/RR, 14/07/2017

Juiz Renato Albuquerque
Nenhum advogado cadastrado.

018 - 0009322-47.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.009322-1
Réu: Anderson Thiago dos Santos Morais e outros.
 Ação Penal: 0010.13.009322-1 (SISCOM)

CERTIDÃO

	Certifico que, de ordem do MM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
Criminal, redesigno a referida audiência para o dia 06 de setembro de
2017 às 10:20 horas, para fins de digitalização. Do que para constar,
lavro a presente certidão.

Boa Vista (RR), 17 de julho de 2017.

Olívia Ricarte
Técnica Judiciária
Mat. 3011830
Advogado(a): Jules Rimet Grangeiro das Neves

019 - 0012556-03.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.012556-7
Réu: Ranilson Vieira Gomes
 DESPACHO

Em virtude do apelo interposto pela Defensoria Estadual (fls. 153/162) e
na forma da recomendação (CGJ/TJRR n° 03/2016), bem como dos
artigos, 600, caput, 601 caput, ambos do CPP, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Estadual para, no prazo de 08 dias, oferta
contrarrazões recursais.

Cumpra-se.

BVB/RR, 14/07/2017

Juiz Renato Albuquerque
Nenhum advogado cadastrado.

020 - 0017342-90.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.017342-7
Réu: Kennedy Pereira dos Santos
 Ação Penal: 0010.14.017342-7 / 0017342-90.2014.8.23.0010 (SISCOM)
Réu (s): KENNEDY PEREIRA DOS SANTOS

					DESPACHO
	1. Assiste razão a diligente serventia deste juízo quanto ao certificado
em fl.155.
	2. Assim, encaminhem-se os objetos apreendidos e não restituídos (fl.
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16), via diretoria do fórum/setor de bens apreendidos, para
doação/destruição, adotando-se as medidas necessárias.
	3. Junte-se mandado de nº 8 (fl.154).
	4. Transcorrido o prazo de 10 dias sem o pagamento da pena de multa
ou apresentação de justificativa para não o fazer (art. 50, CP), expeça-se
o necessário para cobrança como dívida de valor, na forma do artigo 51,
do Código Penal.
	5. Após cumpridos todos os expedientes, arquivem-se estes fólios, com
as baixas necessárias, nos moldes do Provimento nº 002/2017,
CGJ/TJRR.
	6. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.

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

Inquérito Policial
021 - 0165194-65.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.165194-6
Indiciado: J.M.R.
 N° processo: 0010.07.165194-6

Indiciado: João Marcos Rodrigues

DECISÃO
Vistos e etc.,

Trata-se de Inquérito Policial n° 005/2007 lavrado pela autoridade
policial, instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no
artigo 171, CP e art. 67, CDC, sendo tal fato imputado a JOÃO
MARCOS RODRIGUES.
Conforme consta no inquérito Policial, em fls. 03: "[...] Diante disso, o
crime se deu através de uma compra de um videogame Playstation 2
Slim, destravado com Matrix -  Modelo novo 70012, em um site virtual de
denominação ''www.miamibrasil.com.br'' (fls. 06). A vítima realizou o
pagamento por depósito em uma conta bancária do Banco Bradesco,
conta: 159898-8, agência: 449, localizada no Estado de São Paulo,
tendo como favorecido JOÃO MARCOS RODRIGUES.
[...]"
Conforme cota ministerial de fls. 195, o foro competente para apurar tal
delito é do Estado de São Paulo, pois a vantagem ilícita foi recebida
naquela localidade. conforme art. 70 do CPP, a competência será
determinada pelo lugar em que se consumou o crime. Assim, os termos
do art. 70 CPP e em razão da competência territorial, o Ministério
Público se manifesta pelo declínio de competência para o Estado de São
Paulo.
É o breve relato. Decido.
Considerando a notícia ventilada de que o suposto crime tenha ocorrido
no Estado de São paulo, falece a competência deste juízo para o
processamento do feito.
É assim porque a competência é, em regra, determinada pelo lugar em
que se consumou a infração, conforme prevê expressamente o art. 70
do CPP, in verbis:
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for
praticado o último ato de execução.
Dessa forma, sendo o juízo de São Paulo competente de maneira
absoluta para a demanda, não há de se falar em competência deste
juízo para o processamento da presente ação.
Posto isto, considerando a matéria posta e as disposições pertinentes à
espécie, declaro-mme incompetente para julgamento deste processo,
determinando a remessa dos autos ao Estado de São Paulo/ SP, o que
faço na forma assinalada no artigo 70 do CPP.
Expedientes e anotações necessárias.
Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14.07.2017

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

022 - 0220965-57.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.220965-8
Indiciado: A.
 Autos nº 0010 09 220965-8
Investigado (a): A apurar

SENTENÇA
(Arquivamento de Inquérito)

Trata-se do Inquérito Policial nº 087/2009 (NRRFVAT), decorrente do
Boletim de Ocorrência nº 02803/2009 - Delegacia de Acidentes de
Trânsito, em virtude de suposto crime tipificado no artigo 345, do Código
Penal, com investigado a apurar.
Instado a se manifestar, o Ministério Público é pelo arquivamento do
referido inquérito policial, aduzindo para tanto a ocorrência da extinção
da punibilidade, face a decadência do direito de representação a cargo
da vítima, fls. 84/84-v.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Acolho a ponderação ministerial.
É cediço que o Ministério Público é o titular da ação penal. Assim sendo,
cabe ao Parquet verificar a existência de indícios de materialidade e
autoria delitiva, apurados em procedimentos investigativos prévios, que
justifiquem a abertura de processo penal. Desta forma, legítima é a
atitude do Ministério Público, tomada nos presentes autos.
Ressalte-se, por oportuno, que, à luz do artigo 28 do Código de
Processo Penal, pode o Magistrado opor-se ao arquivamento do
inquérito policial, quando entender contrariamente ao Ministério Público,
o que, diga-se de passagem, não é o caso em epígrafe, já que entendo
consentânea a cota ministerial retro, uma vez que ausentes quaisquer
elementos ensejadores do manejo de ação penal.
No ponto, diante do sistema acusatório adotado pela Constituição
Federal, impõe de forma severa a separação de funções no processo
penal: órgão acusador, defesa e juiz, este, imperativamente, imparcial.
Por isso, deve ser inerte em face da atuação acusatória e também da
defesa, sendo que sua sentença é fruto do que foi colhido pelas partes
quando do contraditório.
Assim, divergir do órgão ministerial, no caso, afrontaria todo um sistema
jurídico-constitucional. É dizer, o juiz que impõe o início da persecução
penal havendo pedido contrário do Ministério Público, queira ou não,
está de forma claraa atuando sem a impositiva provocação e, então, se
confunde com o acusador, sob o fundamento vazio de se fazer justiça.
A propósito, destaco ensinamentos do professor Aury Lopes Júnior:
"O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu
pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder
de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo
estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício
da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não
exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão
de proceder contra alguém.
Como conseqüência, não pode o juiz determinar que se instaura a ação
penal, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária
invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.

E segue, ainda segundo Aury Lopes Júnior:

(...)
Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra
prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz
condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também
representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo
Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e
integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão
acusatória." (Lopes Júnior. Aury, Direito Processual Penal e sua
conformidade constitucional, Volume II, Editora Lumen Iuris, Rio de
Janeiro, 2009, p. 343).

Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a partir
do Inquérito Policial nº 087/2009, decorrente do Boletim de Ocorrência nº
02803/2009 - Delegacia de Acidentes de Trânsito, com investigado a
apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial,
o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela
ocorrência da extinção da punibilidade, face a decadência do direito de
representação a cargo da vítima.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.

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

023 - 0010010-14.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.010010-5
Indiciado: S.B.A.
 SENTENÇA
(Arquivamento de Inquérito)

Trata-se do Inquérito Policial nº 025/2010, decorrente do Boletim de
Ocorrência nº 1319/2010 - 2º Distrito Policial, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, imputado
ao investigado SANDRO BARBATO ALTÉRIO e outros.
Instado a se manifestar, o Ministério Público é pelo arquivamento do
referido inquérito policial, aduzindo para tanto a existência de coisa
julgada, fl. 150-v.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Acolho a ponderação ministerial.
É cediço que o Ministério Público é o titular da ação penal. Assim sendo,
cabe ao Parquet verificar a existência de indícios de materialidade e
autoria delitiva, apurados em procedimentos investigativos prévios, que
justifiquem a abertura de processo penal. Desta forma, legítima é a
atitude do Ministério Público, tomada nos presentes autos.
Ressalte-se, por oportuno, que, à luz do artigo 28 do Código de
Processo Penal, pode o Magistrado opor-se ao arquivamento do
inquérito policial, quando entender contrariamente ao Ministério Público,
o que, diga-se de passagem, não é o caso em epígrafe, já que entendo
consentânea a cota ministerial retro, uma vez que ausentes quaisquer
elementos ensejadores do manejo de ação penal.
No ponto, diante do sistema acusatório adotado pela Constituição
Federal, impõe de forma severa a separação de funções no processo
penal: órgão acusador, defesa e juiz, este, imperativamente, imparcial.
Por isso, deve ser inerte em face da atuação acusatória e também da
defesa, sendo que sua sentença é fruto do que foi colhido pelas partes
quando do contraditório.
Assim, divergir do órgão ministerial, no caso, afrontaria todo um sistema
jurídico-constitucional. É dizer, o juiz que impõe o início da persecução
penal havendo pedido contrário do Ministério Público, queira ou não,
está de forma clara atuando sem a impositiva provocação e, então, se
confunde com o acusador, sob o fundamento vazio de se fazer justiiça.
A propósito, destaco ensinamentos do professor Aury Lopes Júnior:
"O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu
pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder
de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo
estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício
da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não
exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão
de proceder contra alguém.
Como conseqüência, não pode o juiz determinar que se instaura a ação
penal, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária
invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.

E segue, ainda segundo Aury Lopes Júnior:

(...)
Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra
prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz
condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também
representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo
Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e
integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão
acusatória." (Lopes Júnior. Aury, Direito Processual Penal e sua
conformidade constitucional, Volume II, Editora Lumen Iuris, Rio de
Janeiro, 2009, p. 343).

Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a partir
do Inquérito Policial nº 025/2010, decorrente do Boletim de Ocorrência nº
1319/2010 - 2º Distrito Policial, instaurado para investigar suposta
conduta imputada a SANDRO BARBATO ALTÉRIO e outros,
amplamente qualificado nos autos, ante as muitas razões elencadas no
profuso parecer ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para
decidir, e em especial pela ocorrência de coisa julgada, conforme se
verifica dos documentos juntados às fls. 151/165, extraídos dos autos nº
0010.10.011544-2.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.

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

024 - 0015155-80.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.015155-9
Indiciado: A.
 Autos nº 0010 12 015155-9 / 0015155-80.2012.8.23.0010
Investigado (a): A apurar

SENTENÇA
(Arquivamento de Inquérito)

Trata-se do Inquérito Policial nº 072/2012, decorrente do Boletim de
Ocorrência nº 493/2012 - Delegacia do Cantá, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 155, do Código Penal, com investigado a
apurar.
Instado a se manifestar, o Ministério Público é pelo arquivamento do
referido inquérito policial, aduzindo para tanto a atipicidade material da
conduta, ante a ausência de adequação típico-normativa, fls. 59/59-v.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Acolho a ponderação ministerial.
É cediço que o Ministério Público é o titular da ação penal. Assim sendo,
cabe ao Parquet verificar a existência de indícios de materialidade e
autoria delitiva, apurados em procedimentos investigativos prévios, que
justifiquem a abertura de processo penal. Desta forma, legítima é a
atitude do Ministério Público, tomada nos presentes autos.
Ressalte-se, por oportuno, que, à luz do artigo 28 do Código de
Processo Penal, pode o Magistrado opor-se ao arquivamento do
inquérito policial, quando entender contrariamente ao Ministério Público,
o que, diga-se de passagem, não é o caso em epígrafe, já que entendo
consentânea a cota ministerial retro, uma vez que ausentes quaisquer
elementos ensejadores do manejo de ação penal.
No ponto, diante do sistema acusatório adotado pela Constituição
Federal, impõe de forma severa a separação de funções no processo
penal: órgão acusador, defesa e juiz, este, imperativamente, imparcial.
Por isso, deve ser inerte em face da atuação acusatória e também da
defesa, sendo que sua sentença é fruto do que foi colhido pelas partes
quando do contraditório.
Assim, divergir do órgão ministerial, no caso, afrontaria todo um sistema
jurídico-constitucional. É dizer, o juiz que impõe o início da persecução
penal havendo pedido contrário do Ministério Público, queira ou não,
está de forma clara atuando sem a impositivaa provocação e, então, se
confunde com o acusador, sob o fundamento vazio de se fazer justiça.
A propósito, destaco ensinamentos do professor Aury Lopes Júnior:
"O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu
pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder
de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo
estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício
da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não
exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão
de proceder contra alguém.
Como conseqüência, não pode o juiz determinar que se instaura a ação
penal, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária
invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.

E segue, ainda segundo Aury Lopes Júnior:

(...)
Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra
prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz
condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também
representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo
Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e
integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão
acusatória." (Lopes Júnior. Aury, Direito Processual Penal e sua
conformidade constitucional, Volume II, Editora Lumen Iuris, Rio de
Janeiro, 2009, p. 343).

Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a partir
do Inquérito Inquérito Policial nº 072/2012, decorrente do Boletim de
Ocorrência nº 493/2012 - Delegacia do Cantá, com investigado a apurar,
ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial, o qual,
inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela ausência
de tipicidade material, em decorrência da ausência de adequação típico-
normativo.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
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arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.

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

025 - 0001923-64.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.001923-4
Indiciado: C.B.
 Autos nº 0010 13 001923-4 / 0001923-64.2013.8.23.0010
Investigado (a): Charles Bispo do Nascimento

SENTENÇA
(Arquivamento de Inquérito)

Trata-se do Inquérito Policial nº 020/2012, decorrente do Boletim de
Ocorrência nº 104/2011 - Delegacia de Defesa do Consumidor
(DDCON), em virtude de suposto crime tipificado no artigo 171, do
Código Penal, imputado ao investigado CHARLES BISPO DO
NASCIMENTO.
Instado a se manifestar, o Ministério Público é pelo arquivamento do
referido inquérito policial, aduzindo para tanto a atipicidade material da
conduta, ante a ausência de adequação típico-normativa, fls. 97/99.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Acolho a ponderação ministerial.
É cediço que o Ministério Público é o titular da ação penal. Assim sendo,
cabe ao Parquet verificar a existência de indícios de materialidade e
autoria delitiva, apurados em procedimentos investigativos prévios, que
justifiquem a abertura de processo penal. Desta forma, legítima é a
atitude do Ministério Público, tomada nos presentes autos.
Ressalte-se, por oportuno, que, à luz do artigo 28 do Código de
Processo Penal, pode o Magistrado opor-se ao arquivamento do
inquérito policial, quando entender contrariamente ao Ministério Público,
o que, diga-se de passagem, não é o caso em epígrafe, já que entendo
consentânea a cota ministerial retro, uma vez que ausentes quaisquer
elementos ensejadores do manejo de ação penal.
No ponto, diante do sistema acusatório adotado pela Constituição
Federal, impõe de forma severa a separação de funções no processo
penal: órgão acusador, defesa e juiz, este, imperativamente, imparcial.
Por isso, deve ser inerte em face da atuação acusatória e também da
defesa, sendo que sua sentença é fruto do que foi colhido pelas partes
quando do contraditório.
Assim, divergir do órgão ministerial, no caso, afrontaria todo um sistema
jurídico-constitucional. É dizer, o juiz que impõe o início da persecução
penal havendo pedido contrário do Ministério PPúblico, queira ou não,
está de forma clara atuando sem a impositiva provocação e, então, se
confunde com o acusador, sob o fundamento vazio de se fazer justiça.
A propósito, destaco ensinamentos do professor Aury Lopes Júnior:
"O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu
pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder
de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo
estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício
da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não
exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão
de proceder contra alguém.
Como conseqüência, não pode o juiz determinar que se instaura a ação
penal, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária
invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.

E segue, ainda segundo Aury Lopes Júnior:

(...)
Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra
prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz
condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também
representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo
Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e
integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão
acusatória." (Lopes Júnior. Aury, Direito Processual Penal e sua
conformidade constitucional, Volume II, Editora Lumen Iuris, Rio de
Janeiro, 2009, p. 343).

Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a partir
do Inquérito Policial nº 020/2012, decorrente do Boletim de Ocorrência nº
104/2011 - Delegacia de Defesa do Consumidor (DDCON), instaurado
para investigar suposta conduta imputada a CHARLES BISPO DO
NASCIMENTO, amplamente qualificado nos autos, ante as muitas
razões elencadas no profuso parecer ministerial, o qual, inclusive, utilizo
como razões para decidir, e em especial pela ausência de tipicidade
material, em decorrência da ausência de adequação típico-normativo.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.

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

026 - 0007435-57.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.007435-8
Indiciado: A.J.O.S.
 Autos nº 0010 15 007435-8 / 0007435-57.2015.8.23.0010
Investigado (a): A apurar

SENTENÇA
(Arquivamento de Inquérito)

Trata-se do Inquérito Policial nº 033/2015 (DAT), decorrente do Boletim
de Ocorrência nº 4734/2014 - 2º Distrito Policial, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, com
investigado a apurar.
Instado a se manifestar, o Ministério Público é pelo arquivamento do
referido inquérito policial, aduzindo para tanto a ocorrência da extinção
da punibilidade, face o óbito do agente indiciariamente responsável, fls.
94/95.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Acolho a ponderação ministerial.
É cediço que o Ministério Público é o titular da ação penal. Assim sendo,
cabe ao Parquet verificar a existência de indícios de materialidade e
autoria delitiva, apurados em procedimentos investigativos prévios, que
justifiquem a abertura de processo penal. Desta forma, legítima é a
atitude do Ministério Público, tomada nos presentes autos.
Ressalte-se, por oportuno, que, à luz do artigo 28 do Código de
Processo Penal, pode o Magistrado opor-se ao arquivamento do
inquérito policial, quando entender contrariamente ao Ministério Público,
o que, diga-se de passagem, não é o caso em epígrafe, já que entendo
consentânea a cota ministerial retro, uma vez que ausentes quaisquer
elementos ensejadores do manejo de ação penal.
No ponto, diante do sistema acusatório adotado pela Constituição
Federal, impõe de forma severa a separação de funções no processo
penal: órgão acusador, defesa e juiz, este, imperativamente, imparcial.
Por isso, deve ser inerte em face da atuação acusatória e também da
defesa, sendo que sua sentença é fruto do que foi colhido pelas partes
quando do contraditório.
Assim, divergir do órgão ministerial, no caso, afrontaria todo um sistema
jurídico-constitucional. É dizer, o juiz que impõe o início da persecução
penal havendo pedido contrário do Ministério Público, queira ou não,
está de  forma clara atuando sem a impositiva provocação e, então, se
confunde com o acusador, sob o fundamento vazio de se fazer justiça.
A propósito, destaco ensinamentos do professor Aury Lopes Júnior:
"O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu
pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder
de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo
estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício
da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não
exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão
de proceder contra alguém.
Como conseqüência, não pode o juiz determinar que se instaura a ação
penal, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária
invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.

E segue, ainda segundo Aury Lopes Júnior:
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(...)
Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra
prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz
condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também
representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo
Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e
integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão
acusatória." (Lopes Júnior. Aury, Direito Processual Penal e sua
conformidade constitucional, Volume II, Editora Lumen Iuris, Rio de
Janeiro, 2009, p. 343).

Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a partir
do Inquérito Policial nº 033/2015 (DAT), decorrente do Boletim de
Ocorrência nº 4734/2014 - 2º Distrito Policial, com investigado a apurar,
ante as muitas razões elencadas no profuso parecer ministerial, o qual,
inclusive, utilizo como razões para decidir, e em especial pela ocorrência
da extinção da punibilidade, face o óbito do agente indiciariamente
responsável.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.

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

027 - 0119699-66.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.119699-5
 Autos nº 0010 05 119699-5
Investigado (a): A apurar

SENTENÇA
(Arquivamento de Inquérito)

Trata-se do Inquérito Policial nº 183/2005, decorrente do Boletim de
Ocorrência nº 2733/2005 - 2º Distrito Policial, em virtude de suposto
crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
com investigado a apurar.
Instado a se manifestar, o Ministério Público é pelo arquivamento do
referido inquérito policial, aduzindo para tanto a ocorrência da extinção
da punibilidade, face o óbito do agente indiciariamente responsável, fls.
94/95.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Acolho a ponderação ministerial.
É cediço que o Ministério Público é o titular da ação penal. Assim sendo,
cabe ao Parquet verificar a existência de indícios de materialidade e
autoria delitiva, apurados em procedimentos investigativos prévios, que
justifiquem a abertura de processo penal. Desta forma, legítima é a
atitude do Ministério Público, tomada nos presentes autos.
Ressalte-se, por oportuno, que, à luz do artigo 28 do Código de
Processo Penal, pode o Magistrado opor-se ao arquivamento do
inquérito policial, quando entender contrariamente ao Ministério Público,
o que, diga-se de passagem, não é o caso em epígrafe, já que entendo
consentânea a cota ministerial retro, uma vez que ausentes quaisquer
elementos ensejadores do manejo de ação penal.
No ponto, diante do sistema acusatório adotado pela Constituição
Federal, impõe de forma severa a separação de funções no processo
penal: órgão acusador, defesa e juiz, este, imperativamente, imparcial.
Por isso, deve ser inerte em face da atuação acusatória e também da
defesa, sendo que sua sentença é fruto do que foi colhido pelas partes
quando do contraditório.
Assim, divergir do órgão ministerial, no caso, afrontaria todo um sistema
jurídico-constitucional. É dizer, o juiz que impõe o início da persecução
penal havendo pedido contrário do Ministério Público, queira ou não,
está de forma clara atuando semm a impositiva provocação e, então, se
confunde com o acusador, sob o fundamento vazio de se fazer justiça.
A propósito, destaco ensinamentos do professor Aury Lopes Júnior:
"O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu
pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder
de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo
estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício
da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não

exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão
de proceder contra alguém.
Como conseqüência, não pode o juiz determinar que se instaura a ação
penal, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária
invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.

E segue, ainda segundo Aury Lopes Júnior:

(...)
Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra
prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz
condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também
representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo
Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e
integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão
acusatória." (Lopes Júnior. Aury, Direito Processual Penal e sua
conformidade constitucional, Volume II, Editora Lumen Iuris, Rio de
Janeiro, 2009, p. 343).

Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a partir
do Inquérito Policial nº 183/2005, decorrente do Boletim de Ocorrência nº
2733/2005 - 2º Distrito Policial, com investigado a apurar, ante as muitas
razões elencadas no profuso parecer ministerial, o qual, inclusive, utilizo
como razões para decidir, e em especial pela ocorrência da extinção da
punibilidade, face o óbito do agente indiciariamente responsável.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.

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

3ª Vara Criminal
Expediente de 17/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Marcelo Mazur

PROMOTOR(A):
Hevandro Cerutti

Ricardo Fontanella
Ulisses Moroni Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Aline Bleich Sander

Marcos Antonio Demezio dos Santos

Ação Penal
028 - 0017573-83.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.017573-4
Réu: Anderson da Silva Costa
 DESPACHO

Cumpra-se o acordão de fls. 124 à 128, observando-se a sentença de
fls. 69 à 72.

15.02.2017
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
029 - 0117357-82.2005.8.23.0010
Nº antigo: 0010.05.117357-2
Indiciado: A.
 Autos nº 0010 05 117357-2
Investigado (a): Hilda Maria Souza Feitosa

SENTENÇA
(Arquivamento de Inquérito)

Trata-se do Inquérito Policial nº 168/2005, decorrente do Procedimento
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de Investigação Preliminar 001/2005/3ªPJC/MP/RR, em virtude de
suposto crime tipificado no artigo 299, do Código Penal, imputado a
investigada HILDA MARIA SOUZA FEITOSA.
Instado a se manifestar, o Ministério Público é pelo arquivamento do
referido inquérito policial, aduzindo para tanto a atipicidade material da
conduta, ante a ausência de adequação típico-normativa, fls. 197/197-v.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Acolho a ponderação ministerial.
É cediço que o Ministério Público é o titular da ação penal. Assim sendo,
cabe ao Parquet verificar a existência de indícios de materialidade e
autoria delitiva, apurados em procedimentos investigativos prévios, que
justifiquem a abertura de processo penal. Desta forma, legítima é a
atitude do Ministério Público, tomada nos presentes autos.
Ressalte-se, por oportuno, que, à luz do artigo 28 do Código de
Processo Penal, pode o Magistrado opor-se ao arquivamento do
inquérito policial, quando entender contrariamente ao Ministério Público,
o que, diga-se de passagem, não é o caso em epígrafe, já que entendo
consentânea a cota ministerial retro, uma vez que ausentes quaisquer
elementos ensejadores do manejo de ação penal.
No ponto, diante do sistema acusatório adotado pela Constituição
Federal, impõe de forma severa a separação de funções no processo
penal: órgão acusador, defesa e juiz, este, imperativamente, imparcial.
Por isso, deve ser inerte em face da atuação acusatória e também da
defesa, sendo que sua sentença é fruto do que foi colhido pelas partes
quando do contraditório.
Assim, divergir do órgão ministerial, no caso, afrontaria todo um sistema
jurídico-constitucional. É dizer, o juiz que impõe o início da persecução
penal havendo pedido contrário do Ministério Público, queira ou não,
está de forma clara atuuando sem a impositiva provocação e, então, se
confunde com o acusador, sob o fundamento vazio de se fazer justiça.
A propósito, destaco ensinamentos do professor Aury Lopes Júnior:
"O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu
pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder
de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo
estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício
da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não
exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão
de proceder contra alguém.
Como conseqüência, não pode o juiz determinar que se instaura a ação
penal, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária
invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.

E segue, ainda segundo Aury Lopes Júnior:

(...)
Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra
prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz
condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também
representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo
Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e
integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão
acusatória." (Lopes Júnior. Aury, Direito Processual Penal e sua
conformidade constitucional, Volume II, Editora Lumen Iuris, Rio de
Janeiro, 2009, p. 343).

Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a partir
do Inquérito Policial nº 168/2005, decorrente do Procedimento de
Investigação Preliminar 001/2005/3ªPJC/MP/RR, instaurado para
investigar suposta conduta imputada a HILDA MARIA SOUZA FEITOSA,
amplamente qualificada nos autos, ante as muitas razões elencadas no
profuso parecer ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para
decidir, e em especial pela ausência de tipicidade material, em
decorrência da ausência de adequação típico-normativo.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.

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

030 - 0097577-93.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.097577-2
Indiciado: A.

 Autos nº 0010 04 097577-2
Investigado (a): A apurar

SENTENÇA
(Arquivamento de Inquérito)

Trata-se do Inquérito Policial nº 638.001/2004, decorrente do Boletim de
Ocorrência nº 025/2004 - Delegacia de Polícia Interestadual, em virtude
de suposto crime tipificado no artigo 311, do Código Penal, com
investigado a apurar.
Instado a se manifestar, o Ministério Público é pelo arquivamento do
referido inquérito policial, aduzindo para tanto a ocorrência da
prescrição, fls. 203/203-v.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Acolho a ponderação ministerial.
É cediço que o Ministério Público é o titular da ação penal. Assim sendo,
cabe ao Parquet verificar a existência de indícios de materialidade e
autoria delitiva, apurados em procedimentos investigativos prévios, que
justifiquem a abertura de processo penal. Desta forma, legítima é a
atitude do Ministério Público, tomada nos presentes autos.
Ressalte-se, por oportuno, que, à luz do artigo 28 do Código de
Processo Penal, pode o Magistrado opor-se ao arquivamento do
inquérito policial, quando entender contrariamente ao Ministério Público,
o que, diga-se de passagem, não é o caso em epígrafe, já que entendo
consentânea a cota ministerial retro, uma vez que ausentes quaisquer
elementos ensejadores do manejo de ação penal.
No ponto, diante do sistema acusatório adotado pela Constituição
Federal, impõe de forma severa a separação de funções no processo
penal: órgão acusador, defesa e juiz, este, imperativamente, imparcial.
Por isso, deve ser inerte em face da atuação acusatória e também da
defesa, sendo que sua sentença é fruto do que foi colhido pelas partes
quando do contraditório.
Assim, divergir do órgão ministerial, no caso, afrontaria todo um sistema
jurídico-constitucional. É dizer, o juiz que impõe o início da persecução
penal havendo pedido contrário do Ministério Público, queira ou não,
está de forma clara atuando sem a impositiva provocação e, então, se
confunde com o acusador, sob o funddamento vazio de se fazer justiça.
A propósito, destaco ensinamentos do professor Aury Lopes Júnior:
"O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu
pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder
de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo
estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício
da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não
exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão
de proceder contra alguém.
Como conseqüência, não pode o juiz determinar que se instaura a ação
penal, sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária
invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.

E segue, ainda segundo Aury Lopes Júnior:

(...)
Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra
prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz
condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também
representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo
Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e
integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão
acusatória." (Lopes Júnior. Aury, Direito Processual Penal e sua
conformidade constitucional, Volume II, Editora Lumen Iuris, Rio de
Janeiro, 2009, p. 343).

Por tais razões, determino o arquivamento destes autos, autuado a partir
do Inquérito Policial nº 638.001/2004, decorrente do Boletim de
Ocorrência nº 025/2004 - Delegacia de Polícia Interestadual, com
investigado a apurar, ante as muitas razões elencadas no profuso
parecer ministerial, o qual, inclusive, utilizo como razões para decidir, e
em especial pela ocorrência da prescrição.
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, promovo o
arquivamento do procedimento referenciado, sem prejuízo das ressalvas
contidas nos artigos 18 e 28, do CPP.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações necessárias,
nos termos do Provimento nº 002/2017, da CGJ/TJRR.
Expedientes necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Boa Vista (RR), 14 de julho de 2017.
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RENATO ALBUQUERQUE
Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara Criminal
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 14/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner
Márcio Rosa da Silva

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):

José Rogério de Sales Filho

Med. Protetivas Lei 11340
031 - 0001773-78.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.001773-6
Réu: Angelo Custodio Veras Gomes
Intime-se a advogada da requerente para que tome ciência do inteiro
teor da semtença.Cumpra-se.
Advogados: Renatta Reis Gomes Alves, Cristiana Melo Barreto

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 17/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Maria Aparecida Cury

PROMOTOR(A):
Carla Cristiane Pipa

Ilaine Aparecida Pagliarini
Lucimara Campaner
Márcio Rosa da Silva

Valmir Costa da Silva Filho
ESCRIVÃO(Ã):

José Rogério de Sales Filho

Ação Penal - Sumário
032 - 0010473-77.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.010473-4
Réu: Admilson Santos da Silva
 Isto posto, REVEJO A SENTENÇA PROFERIDA tão somente para
declará-la quanto à Vara que deverá executar a pena imposta na
sentença de fls. 83/87, e fazer constar, expressamente, que após o
trânsito em julgado, a Secretaria deve expedir o Mandado de
Recolhimento do réu, e após, expedir a guia de execução da pena,
remetendo-a à VARA DE EXECUÇÃO PENAL, mantendo a sentença
quanto aos seus demais termos.Renovem-se os expedientes de
intimação do ato. Intime-se o MP e a DPE.Cumpram-se com os demais
encargos já determinados na sentença proferida, e após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos.Republique-se a sentença, devendo
constar da errata que, onde se lê: 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 dos culpados, expeça-se o Mandado de Recolhimento, e
após, expeça-se a guia de execução definitiva, na forma dos art. 105 e
ss.,  da Lei  7.210/84, remetendo-se à Vara de Execuções
Penais.Registre-se, vinculando-se ao ato aditado. Boa Vista/RR, 17 de
julho de 2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
033 - 0014329-49.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.014329-4
Indiciado: I.R.R.
 Isto posto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, segunda figura, do
Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de ISRAEL
RODRIGUES RUFINO pela ocorrência da DECADÊNCIA, bem como, do
direito de eventual representação criminal da vítima nos autos,
determinando o ARQUIVAMENTO do presente feito.Após o trânsito em
julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ. P. R. I.
Cumpra-se.Boa Vista-RR, 17   de julho de 2017.MARIA APARECIDA

CURY-Juíza de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Expediente de 17/07/2017

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

Execução de Alimentos
034 - 0015643-93.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.015643-5
Executado: Criança/adolescente
Executado: J.V.A.
 Processo nº: 0010.16.015643-5
Exequente: Thays Vieira Aguiar
Executado: Jozimar Valdivino Aguiar
 
? S E N T E N Ç A

Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação
conforme fl. 30.

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

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

II- a obrigação for satisfeita."
Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por  Thays Vieira Aguiar   em face de
Jozimar Valdivino Aguiar.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à DPE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

     Em, 04 de July de 2017.

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

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

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

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
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212016-SP-N: 001

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 14/07/2017

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 - 0001561-53.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001561-0
Autor: Reginaldo Alves dos Santos
Réu: Inss
Ao requerente para ciência dos cálculos apresentados.
Advogado(a): Fernando Fávaro Alves

Vara Criminal
Expediente de 14/07/2017

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 Competên. Júri
002 - 0000427-78.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000427-2
Réu: Marcos Vieira da Silva
Audiência REALIZADA.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de São Luiz do Anauá

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 17/07/2017

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

Inquérito Policial
001 - 0000277-58.2016.8.23.0060
Nº antigo: 0060.16.000277-4

Indiciado: C.C.S.
 D E S P A C H O
1.	Não havendo preliminares arguidas em sede de Resposta do réu, a
serem apreciadas, designo data para audiência de INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, para o dia 04/09/2017 ás 14h:30min;
2.	Intimem-se as partes;
3.	Intimem-se e requisitem-se as testemunhas;
4.	Intimem-se a DPE e o MPE;
Cumpra-se
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Alto Alegre

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 17/07/2017

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
001 - 0000117-72.2014.8.23.0005
Nº antigo: 0005.14.000117-2
Réu: Silio Lira Pereira e outros.
 "(...) Posto isso, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE dos
reeducandos SÍLIO LIRA PEREIRA e MOISÉS MENDES DE PAULA,
referente à ação penal nº 0005.14.000117-2,  nos termos do art. 82, do
CP c/c art. 146 da Lei de Execução Penal (...)". Alto Alegre/RR, 17 de
julho de 2017. Sissi Marlene Dietrich Schwantes.Juíza de Direito titular
da Comarca.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000161-91.2014.8.23.0005
Nº antigo: 0005.14.000161-0
Réu: Alan Lucas Oliveira Veras e outros.
 "(...) Pelo exposto, considerando-se a comprovação dos elementos
caracter izadores do i l íc i to penal ,  JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 02/04 e CONDENO o réu ALAN
LUCAS OLIVEIRA VERAS, como incurso nas penas do art. 155,  Caput,
do Código Penal Brasileiro.(...)"Alto Alegre/RR, em 17 de julho de 2017.
Sissi Marlene Dietrich Schwantes.Juíza de Direito.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Pacaraima

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 14/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Pla Pujades de Avila

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo
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Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Francisco Raimundo Albuquerque

Ação Penal
001 - 0000476-28.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000476-3
Réu: Marco Aleandro Miranda e outros.
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Expediente de 14/07/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Pla Pujades de Avila

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Masato Kojima
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Francisco Raimundo Albuquerque

Proc. Apur. Ato Infracion
002 - 0000041-20.2017.8.23.0045
Nº antigo: 0045.17.000041-3
Infrator: Criança/adolescente
DESPACHO; Despacho de mero expediente.
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Bonfim
Não foi possível estabelecer uma conexão com
esta comarca
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COMARCA DE MUCAJAÍ

Expediente de 17/07/2017

EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS

Processo Nº 0030.11.00744-7
Ação: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
Requente: V. P. S. representada por ODETE PEREIRA DA SILVA
Requerido: GERCIVANE RAMOS LIMA

O Dr. Cláudio Roberto Barbosa de Araújo, MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de Mucajaí/RR, no
uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este Juízo e
Cartório se processam os autos supracitados no qual figura como requerido GERCIVANE RAMOS LIMA,
inscrito  no CPF,  RG ignorados pela  parte,  sendo decretado revel  no presente processo,  expediu-se o
presente edital de citação, com o prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua publicação, ficando pelo presente
INTIMADO da data da audiência de INSTRUÇÃO/JULGAMENTO designada para o dia 02/10/2017 às
10:00 horas, a ser realizada nas dependências do Fórum Juiz Antônio de Sá Peixoto, situado a av. Nossa
Senhora de Fátima, s/n°, Mucajaí/RR. E para o devido conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz de
Direito expedir o presente Edital que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça
Eletrônico; CUMPRA-SE. Observadas as prescrições legais. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Mucajaí-Roraima, aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano de 2017. Eu, David Adan Santa Brígida
Peixoto, Técnico Judiciário, o digitei e que vai subscrito pela Diretora de Secretaria de ordem do MM. Juiz
de Direito desta Comarca.
 

Erlen Maria da Silva Reis
Diretora de Secretaria

SICOJURR - 00057693
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IN TERDIÇÃO

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

Processo nº 0030.06.006185-7
Ação: Interdição
Requente: MARIA DIOMAR SANTANA DE SOUZA
 

O Dr. Claudio Roberto Barbosa de Araújo , MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca de Mucajaí/RR, no
uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que por este Juízo e
Cartório se processam os autos supracitados no qual figuram como requerente MARIA DIOMAR SANTANA
DE SOUZA e requerido DOMINGOS SABINA DE SOUZA, e que o MM Juiz de Direito Titular desta comarca
de Mucajaí/RR, Dr. CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, decretou a substituição da curatela do
requerido  conforme  a  Sentença  a  seguir  transcrita.  FINAL  DE  SENTENÇA:  “Assim,  ante  as  razões
expostas,  bem  como,  levando-se  em  conta  o  parecer  favorável  do  Ministério  Público  JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO a  fim de nomear  a  Sra.  Maria Diomar Santana de Souza  na função de
Curadora de Domingos Sabina de Souza , em substituição ao Sr. Irineu Santiago , ora falecido, conforme
certidão  de  óbito.  A Curadora  nomeada  não  poderá,  por  qualquer  modo,  alienar  ou  onerar  bens  de
quaisquer naturezas, eventualmente pertencentes ao interdito, tampouco contrair dívidas ou empréstimos
em nome deste, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser
aplicados exclusivamente na saúde, bem-estar do incapaz. A Curadora fica dispensada de prestação de
contas referente aos alimentos. Aplica-se, no caso, o diposto no art. 553 do Código de Processo Civil e as
respectivas sanções. Em obediência ao diposto no art. 755, do Código de Processo Civil e no art. 9º, inciso
III, do Código Civil,  expeça-se mandado para registro da sentença  ao Cartório de Registro civil desta
Comarca (art. 93 da Lei 6.015/73). Conste no mandado que deverá o oficial de registro, em cumprimento
ao que determina os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida anotação ou comunicação,
conforme o caso, do registro da interdição no assento original de nascimento do incapaz. Após, expeça-se
o termo de curatela, de imediato , constando as observações acima, e intime-se a curadora para prestar
compromisso, no pazo de 05 dias. Em obediência ao art. 755, §3º do Código de Processo Civil, publique-
se a sentença na rede mundial de computadores, no s ítio do TJRR e na plataforma de editais do
conselho nacional de justiça onde permanecerá por s eis meses . Dispenso a publicação na imprensa
local, tendo em vista que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Publique-se ainda no
órgão  oficial  (edital)  por  03  (três)  vezes,  com  int ervalo  de  10  (dez)  dias.  Comunique-se,  ao  E.
Tribunal Regional Eleitoral . Assim, extino o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da justiça. As partes e o Ministério Público renunciam a todo e
qualquer direito recursal, transitando em julgado a  sentença nesta data.  Após o trânsito em julgado, e
cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos com baixa na distribuição”.  Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Mucajaí/RR, aos 17 (dezessete) dias do mês de julho do ano de 2017. Eu,
David  Adan Santana Brígida Peixoto,  Técnico Judiciário,  o digitei  e que vai  subscrito  pela Diretora de
Secretaria de ordem do MMº. Juiz de Direito desta Comarca.

ERLEN MARIS S. REIS 
Diretora de Secretaria 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 17JUL17

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

ATO Nº 018, DE 17 DE JULHO DE 2017

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA , no uso de suas atribuições legais e
com fulcro no art. 47, §1º, da Lei Complementar Estadual n° 003/94,

R E S O L V E :

Art.  1º.  Instituir  Comissão, composta pelos Promotores de Justiça  Drª. CARLA CRISTIANE PIPA, Dra.
ILAINE APARECIDA PAGLIARINI e Dr. SÍLVIO ABBADE MAC IAS, e suplentes, Dr. ISAÍAS MONTANARI
JÚNIOR,  Dr.  LUIZ  ANTÔNIO ARAÚJO DE  SOUZA e  Dr.  ZEDE QUIAS  DE OLIVEIRA JÚNIOR,  para
realizar  o  XIV  PROCESSO  SELETIVO  PARA  PREENCHIMENTO  DE  VAGAS  D O  ESTÁGIO
EXTRACURRICULAR DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO , que atuarão junto aos Órgãos de Execução do
Ministério Público do Estado de Roraima.

Art. 2º. A Comissão, presidida pela Promotora de Justiça Drª. CARLA CRISTIANE PIPA,  terá o prazo de 60
(sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, com início a partir da sua instalação, podendo ser prorrogado
por igual prazo.

Art. 3º. Designar a servidora FRANCIELE COLONIESE BERTOLI  para auxiliar nos trabalhos da Comissão.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 644, DE 17 DE JULHO DE 2017

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

R E S O L V E :

Cessar os efeitos, a partir de 03JUL17, da Portaria n° 002, de 03JAN11, publicada no Diário da Justiça  Eletrônico n°
4464, de 04JAN11, que concedeu Gratificação de Atividade GAT-C de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento
básico do Cargo MP/DAS-I, ao Subtenente QEPPM ESTHEL MARIO VASCONCELOS DE LIMA PETELECO , em
razão de sua transferência para a reserva remunerada, conforme o Decreto n° 23.453-E, de 03JUL17, publ icado no
Diário Oficial do Estado n° 3032, de 03JUL17. 

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça 
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PORTARIA Nº 645, DE 17 DE JULHO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder ao Promotor de Justiça, Dr.  ANEDILSON NUNES MOREIRA,  05  (cinco) dias  de férias, a serem
usufruídas no período de 17 a 21JUL17, conforme o Processo nº 451/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 14JUL17,
SisproWeb nº 081906041711746.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça 

PORTARIA Nº 646, DE 17 DE JULHO DE 2017

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

R E S O L V E :

Designar o Promotor de Justiça, Dr. RICARDO FONTANELLA ,   para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pela 2ª Titularidade da Promotoria da Infância e da Juventude da Comarca de Boa Vista/RR, no período
de 17 a 21JUL17.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça 

PORTARIA Nº 647, DE 17 DE JULHO DE 2017

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

R E S O L V E :

Autorizar o afastamento do Promotor de Justiça, Dr.  CARLOS PAIXÃO DE OLIVEIRA , para participar do  “III
Encontro Nacional do Ministério Público com atuação  na Justiça Militar” , no período de 28 a 30JUN17, na
cidade  de  Brasília/DF,  conforme  o  Processo  nº  501/2017  –  DA/MPRR,  de  12JUN17,  SisproWeb  nº
081906040081765.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça 
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  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 900 - DG, DE 13 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  HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO , Auxiliar de Manutenção,
em face do deslocamento para o município de Mucajaí-RR, no dia 17JUL17, sem pernoite, em virtude da
necessidade  do  serviço  de  manutenção  e  reparos  nos  computadores  na  Promotoria  de  Mucajaí-RR.
Processo nº 576/17 – DA. De 13 de julho de 2017. SisproWeb:081906041661714.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 904 - DG, DE 17 DE JULHO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder  04  (quatro)  dias  de  férias  ao  servidor  ANTÔNIO UBIRAJARA SILVA LAMARÃO ,  a  serem
usufruídas  no  período  de  17  a  20JUL17,  conforme  Processo  nº  447/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de
12/07/2017, SISPROWEB Nº 081906041571715. 

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 905 - DG, DE 17 JULHO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder 01 (um) dia de férias ao servidor ANTÔNIO UBIRAJARA SILVA LAMARÃO , a ser usufruído no
dia  21JUL17,  conforme  Processo  nº  447/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de  12/07/2017,  SISPROWEB  Nº
081906041571715. 

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 906 - DG, DE 17 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 18JUL17, sem pernoite, para conduzir veículo com Promotor de Justiça
que responde pela promotoria de Justiça de Bonfim-RR. Processo Nº580/17 – DA. De 17 de julho de 2017.
Sisproweb:081906041831725.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 907 - DG DE 17 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 FALCON LUIZ JUVENÇO PERES,  Assessor Administrativo, em face
do deslocamento do município de Pacaraima-RR, para o município de Boa Vista-RR, no dia 14JUL17, com
pernoite, para conduzir veículo oficial com Promotor de Justiça para participar de reunião em Boa Vista-RR.
Processo Nº581/17–DA, de 17 de julho de 2017. SisproWeb:081906041841798.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA

A Procuradoria-Geral  de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições e,  considerando a
decisão administrativa exarada nos autos do Processo nº 514/2017 – DA/MPRR, em desfavor da empresa
ELETRISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 34 .798.934/0001-32, resolve aplicar:

I) Multa de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) por atraso na entrega do item 7, no valor de R$ 862,00
(oitocentos e sessenta e dois reais).

Boa Vista, 17 de julho de 2017

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

SICOJURR - 00057701

F
lC

E
B

M
5P

O
G

20
T

zs
2t

fu
di

hm
T

sE
o=

M
in

is
té

rio
 P

úb
lic

o

Boa Vista, 18 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6017 77/97



EXTRATO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA
 
A Procuradoria-Geral  de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições e,  considerando a
decisão administrativa exarada nos autos do Processo nº 129/2017 – DA/MPRR, em desfavor da empresa
ITACOLOMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 01.426.994/0001 -75, resolve:

I) Cancelar o item 2 do contrato nº 79/2016, objeto do pregão eletrônico nº 16/2016 – SRP.

Boa Vista, 17 de julho de 2017

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

EXTRATO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA

A Procuradoria-Geral  de Justiça do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições e,  considerando a
decisão administrativa exarada nos autos do Processo nº 277/2017 – DA/MPRR, em desfavor da empresa
G&D SANTIAGO INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ nº 11.309.55 4/0001-91, resolve aplicar:

I) Multa de 4% (quatro por cento) por atraso na entrega do item 9, no valor de R$ 292,72 (duzentos e
noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

Boa Vista, 17 de julho de 2017

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

EXTRATO DE ORDEM DE PARALISAÇÃO

PROCESSO Nº: 583/2016 – DA/MPRR
CONTRATO Nº: 10/2017
OBJETO:  Serviços  de readequação das  instalações  elétricas  do prédio  sede  do Ministério  Público  do
Estado de Roraima.
PERÍODO DE PARALISAÇÃO: 22 dias úteis (13.07.2017 a 11.08.2017)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA torna publico que determinou a paralisação da Obra
supramencionada para readequação do projeto.

Boa Vista, 17 de julho de 2017

ZILMAR MAGALHÃES MOTA
Diretor Administrativo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2017

A Procuradoria-Geral de Justiça / Ministério Público do Estado de Roraima, em cumprimento ao contido na
lei  nº  10.520/2002, Decreto  nº  5.450/2005,  Decreto  nº  7.892/2013,  Resolução  nº  11/2007-MP/RR  e,
subsidiariamente, na lei nº 8.666/1993, torna público o resumo da Ata de Registro de Preços nº 15/2017,
firmada no Pregão Eletrônico nº 11/2017 – SRP, Processo Administrativo nº 147/2017 – D.A., cujo objeto é
a eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios, conforme quantidades e especificações constantes
no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Procuradoria-Geral de Justiça / Ministério Público de Roraima
EMPRESA  BENEFICIÁRIA :  L.  G.  F.  SERVIÇOS  DE  CONSTRUÇÕES  LTDA  –  ME  (CNPJ  nº
02.660.060/0001-66)
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OBJETO: Item 136
VALOR GLOBAL REGISTRADO: R$ 30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 17 de julho de 2017
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
A Ata de Registro de Preços encontra-se à disposição dos interessados no sítio eletrônico www.mprr.mp.br. 

Boa Vista, 17 de julho de 2017

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPE/RR

2ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2017

PROCESSO: 355/2016 – D.A.
Pregão Eletrônico nº 26/2016 - SRP

OBJETO :

Formação de registro de preços para eventual  aquisição de componentes,
suprimentos,  acessórios  e  equipamentos  de  informática,  incluindo  os
serviços  de  assistência  técnica  e  garantia,  conforme  especificações
constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital

CONTRATADO: H. J. S. LUZ - EPP (CNPJ nº 84.015.544/0001-17)

VALOR TOTAL 
REGISTRADO:

R$ 27.459,20 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte
centavos), referente aos itens 6, 7, 9 e 10

DATA DA ASSINATURA: 12 de janeiro de 2017

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPE/RR

2ª REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2017

PROCESSO: 355/2016 – D.A.
Pregão Eletrônico nº 26/2016 - SRP

OBJETO :

Formação de registro de preços para eventual  aquisição de componentes,
suprimentos,  acessórios  e  equipamentos  de  informática,  incluindo  os
serviços  de  assistência  técnica  e  garantia,  conforme  especificações
constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital

CONTRATADO: H. L. P. COMÉRCIO ELETROFONIA LTDA - EPP 
(CNPJ nº 16.866.828/0001-67)

VALOR TOTAL 
REGISTRADO: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente ao item 8

DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2017

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPE/RR
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTEPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DA PORTARIA DE PA N° 003/2017/PJMA/1ºTIT/MP /RR

O Ministério Público do Estado de Roraima, por meio de seu representante ministerial,  com atribuições
perante a 1ª Titularidade da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e atuação na área referente
à fundação privada, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 129 da Constituição
Federal,  art. 33, inciso I da Lei n° 003/94 (Lei Or gânica do Ministério Público do Estado de Roraima) e
Resolução  CPJ  nº  004/16,  resolve  instaurar  Procedimento  Administrativo  -  PA  nº
003/2017/PJMA/1ºTIT/MP/RR, com a finalidade de examinar a prestação de contas do ano base 2016 da
Fundação Cultural José Allamano, para posterior aprovação.

Boa Vista-RR, 17 de junho 2017.

LUIS CARLOS LEITÃO LIMA
Promotor de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLI COPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLI CO

PORTARIA  DE CONVERSÃO
IC  079/2016/PDPP/MP/RR

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 8º,
§1º, da Lei 7.347/85; e artigo 33, I, da Lei Complementar Estadual 003/94 - Lei Orgânica do Ministério
Público  do  Estado  de  Roraima  –  Luiz  Antônio  Araújo  de  Souza, Promotor de Justiça, 2ª  Titular da
Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Boa Vista/RR, DETERMINA a conversão do
Procedimento Investigatório Preliminar n°. 079/2016/PDPP/MP/RR , em INQUÉRITO CIVIL, instaurado para
“Apurar  possível  ato  de  improbidade  administrativa  decorrente  da  contratação  da  sociedade
empresária LIDAN SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA – EPP pela Secretaria Estadual de Fazenda –
SEFAZ, consistente em violação ao art. 37, inciso X XI, da CF/88 e art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/ 93”.

Boa Vista, 17 de JULHO de 2017.

LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO DE SOUZA
Promotor de Justiça

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 005/2017/PROSAUDE/ MP/RR

O Dr. LUÍS CARLOS LEITÃO LIMA , Promotor de Justiça, respondendo pela 2ª Titularidade da Promotoria
de Justiça de Defesa da Saúde da Comarca de Boa Vista, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 129, incisos I e III, da Constituição Federal, art. 34, parágrafo único, alínea “a”, da LCE
n° 003/94 (Lei Orgânica do Ministério Público do Es tado de Roraima) c/c a Resolução CPJ nº 004, de 17 de
maio  de  2016,  DETERMINA A INSTAURAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  PREPARATÓRI O  –  PP  com  a
finalidade  de  “Verificar  a  entrada  de  doenças  erradicadas,  que  porventura  podem  ser  trazidas  por
estrangeiros, notadamente os oriundos da República Bolivariana da Venezuela”.

Boa Vista/RR, 14 de julho de 2017.

LUÍS CARLOS LEITÃO LIMA 
 Promotor de Justiça R/P 2ª Titularidade
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Expediente de 17/07/2017 
 
 
 
 

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL 
 

PORTARIA/DPG Nº 639,PORTARIA/DPG Nº 639,PORTARIA/DPG Nº 639,PORTARIA/DPG Nº 639,    DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.    
    

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:    
 
Autorizar o afastamento da Defensora Pública Dr.ª JEANE MAGALHÃES XAUDJEANE MAGALHÃES XAUDJEANE MAGALHÃES XAUDJEANE MAGALHÃES XAUD, no período de 31 de julho 
a 04 de agosto do corrente ano, para participar do 13º Congresso Mundos de Mulheres (MM) – um encontro 
internacional e interdisciplinar de e sobre mulheres, conjuntamente ao Seminário Internacional Fazendo 
Gênero 11 (FG), que ocorrerá na cidade de Florianópolis – SC, com ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ    
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 640,PORTARIA/DPG Nº 640,PORTARIA/DPG Nº 640,PORTARIA/DPG Nº 640,    DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.    

    
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:    
    
Designar o Defensor Público, Dr. FRANCISCO FRANCELINO DE SOUZAFRANCISCO FRANCELINO DE SOUZAFRANCISCO FRANCELINO DE SOUZAFRANCISCO FRANCELINO DE SOUZA para atuar, excepcionalmente, 
para acompanhar na defesa dos interesses da assistida G. S. da S., no processo nº 0005.16.000012-0, da 
Comarca de Alto Alegre-RR, conforme solicitação contida no OFÍCIO SEC. Nº 325/2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ    
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 641, PORTARIA/DPG Nº 641, PORTARIA/DPG Nº 641, PORTARIA/DPG Nº 641, DE 14 DE JULHO DE 2DE 14 DE JULHO DE 2DE 14 DE JULHO DE 2DE 14 DE JULHO DE 2017.017.017.017.    

    
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:    
 
Alterar, a pedido, as férias do Defensor Público Dr. . . . FREDERICO CESAR LEÃO ENCARNAÇÃOFREDERICO CESAR LEÃO ENCARNAÇÃOFREDERICO CESAR LEÃO ENCARNAÇÃOFREDERICO CESAR LEÃO ENCARNAÇÃO, referentes 
ao exercício de 2017, anteriormente marcadas para o período de 02 a 11 de outubro de 2017 
(PORTARIA/DPG Nº 866/2016, publicada no DOE nº 2902, de 15.12.2016), para serem usufruídas no 
período de 11 a 20 de dezembro de 2017. 
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ    
Defensora Pública-Geral 

    
PORTARIA/DPG Nº 642,PORTARIA/DPG Nº 642,PORTARIA/DPG Nº 642,PORTARIA/DPG Nº 642,    DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.    

    
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:    
    
Convalidar a designação o Defensor Público Dr. EDUARDO DE CARVALHO VERASEDUARDO DE CARVALHO VERASEDUARDO DE CARVALHO VERASEDUARDO DE CARVALHO VERAS para atuar, nas 
audiências no dia 07 de julho do corrente ano, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista-RR, sem ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ    
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 643,PORTARIA/DPG Nº 643,PORTARIA/DPG Nº 643,PORTARIA/DPG Nº 643,    DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.DE 14 DE JULHO DE 2017.    

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:    
 
Conceder ao Servidor Público PABLO COELHO DE OLIVEIRAPABLO COELHO DE OLIVEIRAPABLO COELHO DE OLIVEIRAPABLO COELHO DE OLIVEIRA, matrícula 194141215, 06 (seis) dias de 
folga compensatória nos dias 17 a 21 de julho de 2017 e 24 de julho de 2017, em virtude de sua 
designação para laborar em regime de plantão nos períodos de 21 a 28 de novembro de 2016, conforme 
PORTARIA/DPG Nº 605, DE 02 DE SETEMBRO DE 2016 (DOE 2837, de 02.09.2016), 23 a 30 de janeiro 
de 2017, conforme PORTARIA/DPG Nº 893, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016 (DOE 2910, de 27.12.2016) e 
27 de março a 03 de abril 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. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZTEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ    
Defensora Pública-Geral 

 

DIRETORIA GERALDIRETORIA GERALDIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL    
 

PORTARIA/DG Nº 206PORTARIA/DG Nº 206PORTARIA/DG Nº 206PORTARIA/DG Nº 206, DE 14 DE JULHO DE 2017., DE 14 DE JULHO DE 2017., DE 14 DE JULHO DE 2017., DE 14 DE JULHO DE 2017.    
    

O Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 033/17, 
Considerando o requerimento da servidora Dinamar da Cunha Almeida, e acordo da chefia imediata. 
 
RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:    
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Conceder a servidora DINAMAR DA CUNHA ALMEIDADINAMAR DA CUNHA ALMEIDADINAMAR DA CUNHA ALMEIDADINAMAR DA CUNHA ALMEIDA, Chefe da Divisão de Finanças, 60 (sessenta) dias 
de férias, sendo 30 (trinta) dias referentes ao exercício de 2014, a serem usufruídas de 16 de outubro a 14 
de novembro de 2017 e 30 (trinta) dias referentes ao exercício de 2015, no período de 08 de janeiro a 06 de 
fevereiro de 2018. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTALUIZ ANTONIO RIBAS COSTALUIZ ANTONIO RIBAS COSTALUIZ ANTONIO RIBAS COSTA    
Diretor Geral 

 
PORTARIA/DG NPORTARIA/DG NPORTARIA/DG NPORTARIA/DG Nº 207º 207º 207º 207, DE 14 DE JULHO DE 2017., DE 14 DE JULHO DE 2017., DE 14 DE JULHO DE 2017., DE 14 DE JULHO DE 2017.    

    
O Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 033/17, 
Considerando o ATESTADO MÉDICO datado em 13 de julho de 2017. 
 
RESRESRESRESOLVE:OLVE:OLVE:OLVE:    
 
Conceder a servidora WALQUÍRIA ALVES DE JESUSWALQUÍRIA ALVES DE JESUSWALQUÍRIA ALVES DE JESUSWALQUÍRIA ALVES DE JESUS, Assessora Jurídica I, 02 (dois) dia de licença por 
motivo de doença em pessoa da família, a contar de 13 de julho de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTALUIZ ANTONIO RIBAS COSTALUIZ ANTONIO RIBAS COSTALUIZ ANTONIO RIBAS COSTA    
Diretor Geral 

 
PORPORPORPORTARIA/DG Nº 208TARIA/DG Nº 208TARIA/DG Nº 208TARIA/DG Nº 208, DE 14 DE JULHO DE 2017., DE 14 DE JULHO DE 2017., DE 14 DE JULHO DE 2017., DE 14 DE JULHO DE 2017.    

    
O Diretor Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Portaria/DPG Nº 118/12 e Portaria/DPG Nº 033/17, 
Considerando o ATESTADO MÉDICO datado em 11 de julho de 2017. 
 
RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:    
 
Convalidar o afastamento da servidora INGRID ARAÚJO DOS SANTOSINGRID ARAÚJO DOS SANTOSINGRID ARAÚJO DOS SANTOSINGRID ARAÚJO DOS SANTOS, Chefe da Divisão de Gestão de 
Pessoal, 02 (dois) dia de licença para tratamento de saúde, a contar de 11 de julho de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBLUIZ ANTONIO RIBLUIZ ANTONIO RIBLUIZ ANTONIO RIBAS COSTAAS COSTAAS COSTAAS COSTA    
Diretor Geral 

 

COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO    
    

CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADECERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADECERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADECERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE    
PROCESSO Nº 0170/2017PROCESSO Nº 0170/2017PROCESSO Nº 0170/2017PROCESSO Nº 0170/2017    

    
A Comissão Permanente de Licitação, instituída pela PORTARIA/DPG N° 599 DE 07 DE JULHO DE 2017, 
publicada no Diário Oficial do Estado do dia 07 de julho de 2017, manifesta-se, pela INEXIGIBILIDADE DE 
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LICITAÇÃO, referente “Pagamento de 06(seis) taxas de inscrição para participação de servidores no curso 
“GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em favor da “PREMIER 
TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME”, CNPJ 18.994.912/0001-91, de acordo com caput do Art. 25, inciso 
II, c/c inciso VI, do art. 13 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o 
Parecer Jurídico, exarado pela ASSEJUR/DPE/RR. 
 
Boa Vista - RR, 14 de julho de 2017. 
 

CRISTIANE ALVES DA CUNHACRISTIANE ALVES DA CUNHACRISTIANE ALVES DA CUNHACRISTIANE ALVES DA CUNHA    
Presidente da CPL 

FLAVIO ALMEIDA FERREIRA           FLAVIO ALMEIDA FERREIRA           FLAVIO ALMEIDA FERREIRA           FLAVIO ALMEIDA FERREIRA                                                                                                                                               ILARA TALITA DA SILVA E SOUZAILARA TALITA DA SILVA E SOUZAILARA TALITA DA SILVA E SOUZAILARA TALITA DA SILVA E SOUZA    
                  Membro                                                               Membro 
 

PROCESSO: PROCESSO: PROCESSO: PROCESSO: 0170/0170/0170/0170/2017201720172017    
HOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃO    

    
Homologo a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente “Pagamento de 06(seis) taxas de inscrição para 
participação de servidores no curso “GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, em favor da “PREMIER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME”, CNPJ 18.994.912/0001-91, de 
acordo com caput do Art. 25, inciso II, c/c inciso VI, do art. 13 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e em conformidade com o Parecer Jurídico, exarado pela ASSEJUR/DPE/RR. 
 
Boa Vista/RR, 14 de julho de 2017. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZATEREZINHA MUNIZ DE SOUZATEREZINHA MUNIZ DE SOUZATEREZINHA MUNIZ DE SOUZA    CRUZCRUZCRUZCRUZ    
Defensora Pública-Geral 
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO 
 
Expediente de 17/07/2017 

 
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: 518995 - Título: DM/125174 - Valor: 698,00 
Devedor: ADRIANO AUGUSTO BRANDAO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518967 - Título: DM/103741 - Valor: 800,00 
Devedor: ALEXANDRE WAGNER BATISTA XAVIER DE LIMA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518976 - Título: DM/104753 - Valor: 540,00 
Devedor: ALINE OLIVEIRA CARDOSO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518966 - Título: DM/104047 - Valor: 953,00 
Devedor: ANA PAULA ROCHA SOUZA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518953 - Título: CBI/835647983 - Valor: 24.102,69 
Devedor: ANTONIO RENATO LORENSI 
Credor: BANCO DO BRASIL S/A 
 
Prot: 519068 - Título: CBI/9879925 - Valor: 4.740,97 
Devedor: ARLINDO DE OLIVEIRA BOTELHO 
Credor: BANCO ITAUCARD S.A. 
 
Prot: 518991 - Título: DM/20713 - Valor: 1.614,00 
Devedor: AURILENE ALVES MOTA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518978 - Título: DM/153824 - Valor: 900,00 
Devedor: CARLOS FABIANNO DOS REIS BRIGLIA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518848 - Título: DMI/161297 - Valor: 282,72 
Devedor: CHAVES E TRAJANO LTDA - ME 
Credor: PUBLIBOOK LIVROS E PAPEIS LTDA 
 
Prot: 518971 - Título: DM/148183 - Valor: 637,00 
Devedor: CRISTIELE RAMOS CARDOSO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518980 - Título: DM/155127 - Valor: 1.986,00 
Devedor: CRISTIELE RAMOS CARDOSO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518963 - Título: DM/121917 - Valor: 989,00 
Devedor: DANUTHA LEITE PAIVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518998 - Título: DM/148436 - Valor: 1.524,00 

SICOJURR - 00057704

w
B

IA
jji

96
F

O
yS

A
0z

K
y8

H
ily

S
W

4E
=

T
ab

el
io

na
to

 1
º 

O
fíc

io

Boa Vista, 18 de julho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6017 85/97



Devedor: DARIO ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519005 - Título: DM/203139 - Valor: 1.976,00 
Devedor: DAVILSON PEREIRA DE MORAES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518990 - Título: DM/34604 - Valor: 1.122,00 
Devedor: DISNAELE MAYCON DE MORAES GOMES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518993 - Título: DM/156720 - Valor: 1.470,00 
Devedor: EDIL CASTRO MIRANDA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519083 - Título: DV/67/13 - Valor: 500,00 
Devedor: EDZANDRO DA SILVA PEIXOTO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518964 - Título: DM/134568 - Valor: 789,50 
Devedor: ELENILDO EVESSON LIMA DOS ANJOS 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519007 - Título: DM/206018 - Valor: 7.577,00 
Devedor: HUDSON ROMERIO MORAIS DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519008 - Título: DM/200473 - Valor: 1.105,00 
Devedor: HUDSON ROMERIO MORAIS DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519009 - Título: DM/199342 - Valor: 1.386,00 
Devedor: HUDSON ROMERIO MORAIS DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519010 - Título: DM/196938 - Valor: 2.693,00 
Devedor: HUDSON ROMERIO MORAIS DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519021 - Título: DMI/0146021404 - Valor: 1.189,96 
Devedor: IRANIR MARIA DOS SANTOS 
Credor: MALHARIA CRISTINA LTDA 
 
Prot: 519085 - Título: DV/126/14 - Valor: 1.000,00 
Devedor: IRONILDO ALBUQUERQUE DE SOUZA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518960 - Título: DM/152377 - Valor: 660,00 
Devedor: ISRAEL DANTAS DE OLIVEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518956 - Título: DM/119857 - Valor: 966,00 
Devedor: JANUSA MENDES FERREIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518973 - Título: DM/212084 - Valor: 1.100,00 
Devedor: JESSICA SILVA OLIVEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
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Prot: 519070 - Título: DM/000443/14 - Valor: 214,00 
Devedor: JOAO FERREIRA MACIEL 
Credor: SOM PRESENTES COMERCIO LTDA - EPP 
 
Prot: 519071 - Título: DM/000443/14 - Valor: 214,00 
Devedor: JOAO FERREIRA MACIEL 
Credor: SOM PRESENTES COMERCIO LTDA - EPP 
 
Prot: 519072 - Título: DM/000443/14 - Valor: 214,00 
Devedor: JOAO FERREIRA MACIEL 
Credor: SOM PRESENTES COMERCIO LTDA - EPP 
 
Prot: 519073 - Título: DM/000443/14 - Valor: 214,00 
Devedor: JOAO FERREIRA MACIEL 
Credor: SOM PRESENTES COMERCIO LTDA - EPP 
 
Prot: 519074 - Título: DM/000467/16 - Valor: 133,00 
Devedor: JOAO FERREIRA MACIEL 
Credor: SOM PRESENTES COMERCIO LTDA - EPP 
 
Prot: 519075 - Título: DM/000467/16 - Valor: 133,00 
Devedor: JOAO FERREIRA MACIEL 
Credor: SOM PRESENTES COMERCIO LTDA - EPP 
 
Prot: 519076 - Título: DM/000467/16 - Valor: 133,00 
Devedor: JOAO FERREIRA MACIEL 
Credor: SOM PRESENTES COMERCIO LTDA - EPP 
 
Prot: 519077 - Título: DM/000467/16 - Valor: 133,00 
Devedor: JOAO FERREIRA MACIEL 
Credor: SOM PRESENTES COMERCIO LTDA - EPP 
 
Prot: 519058 - Título: DMI/8164/03-03 - Valor: 608,33 
Devedor: JOSE AUGUSTO DA LUZ SOUZA 
Credor: HN COM.DE TINTAS P/SERIGRAFIA 
 
Prot: 518961 - Título: DM/070845 - Valor: 718,00 
Devedor: JOSE MARIA DA SILVA BARBOSA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518987 - Título: DM/36502 - Valor: 598,00 
Devedor: JOSE MILTON ALVES PEIXOTO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518988 - Título: DM/32181 - Valor: 1.313,00 
Devedor: JOSE MILTON ALVES PEIXOTO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518996 - Título: DM/098669 - Valor: 523,80 
Devedor: JOSE WANDERLEY PIRES GONCALVES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518889 - Título: DMI/10518/102 - Valor: 660,00 
Devedor: M DE S UCHOA ME 
Credor: ALAMBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA 
 
Prot: 519015 - Título: DMI/22 530 60 9 - Valor: 498,80 
Devedor: MARIO JUNIOR INACIO ARAUJO 
Credor: IMOBILIARIA CASSELI 
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Prot: 518954 - Título: DM/166504 - Valor: 1.621,00 
Devedor: RANDERSON FARIAS DE OLIVEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519011 - Título: DM/137248 - Valor: 2.560,00 
Devedor: REGILDO MAX GOMES MARTINS 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518985 - Título: DM/28904 - Valor: 1.496,00 
Devedor: ROSIANE CRISTINA NASCIMENTO SANTIAGO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519084 - Título: DV/1623/13 - Valor: 1.080,00 
Devedor: SUANY REGINA AIRES DE ARAUJO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518984 - Título: DM/17330 - Valor: 738,00 
Devedor: TAMIRIS RAMALHO PEREIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518983 - Título: DM/27341 - Valor: 946,00 
Devedor: TELMIR SANTANA ANDRADE 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518982 - Título: DM/29168 - Valor: 560,00 
Devedor: WAGNER FRANCISCO DA SILVA GUEDES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518977 - Título: DM/208677 - Valor: 556,00 
Devedor: WELRISON DOS SANTOS TEIXEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 519006 - Título: DM/138220 - Valor: 966,00 
Devedor: WILLIAM HERNEY MEJIA TRUJILLU 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 518972 - Título: DM/209654 - Valor: 1.483,00 
Devedor: WILSON DAS NEVES SILVA 
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, 17 de julho de 2017. (52 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) CARLOS NUNES MENDES NETO e LAYSLANEA DE SOUSA NÓBREGA. 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 23/08/1984, de profissão Cirurgião Dentista, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Professor Eloi Gomes, Boa Vista-RR, filho de ALBERTO ARAÚJO DA 
SILVA e MARIA CLEONOR MENDES DA SILVA. ELA: nascida em Patos-PB, em 24/02/1976, de profissão 
Cirurgiã Dentista, estado civil divorciada, domiciliada e residente na Rua idelson cortez, Boa Vista-RR, filha 
de INÁCIO CAVALCANTE NÓBREGA e JUBERLITA MOTA DE SOUZA. 
 
02) JOSÉ CARLOS DE SOUSA JUNIOR e ROGÉRIA LOPES LUCENA. 
ELE: nascido em Goiânia-GO, em 03/05/1965, de profissão Empresário, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua da Jaqueira, nº 514, Bairro: Caçarí II, Boa Vista-RR, filho de JOSÉ CARLOS DE SOUSA 
e MARLENE FREITAS DE SOUSA. ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 08/06/1976, de profissão 
Empresária, estado civil solteiro, domiciliada e residente na Rua da Jaqueira nº 514, Bairro: Caçarí II , Boa 
Vista-RR, filha de RAIMUNDO GONÇALVES LUCENA e MARIA DE FÁTIMA LOPES LUCENA. 
 
03) MARTIN ESTEBAN PANDO LAGUZZI e ÉLISSAN PAULA RODRIGUES E SILVA PEÑA BARRIOS 
ELE: nascido em Puerto Ordaz - Venezuela, em 12/04/1980, de profissão Tecnico Em Comercio no 
Esterior, estado civil solteiro, domiciliado e residente na Av.: Luiz Canuto Chaves, nº 2148, Bairro 
Paraviana, Boa Vista-RR, filho de OMAR ANIBAL PANDO FIGUEROA e MARIA DEL CARMEN LAGUZZI. 
ELA: nascida em Boa Vista-RR, em 30/09/1977, de profissão Jornalista, estado civil divorciada, domiciliada 
e residente na Av.: Luiz Canuto Chaves, nº 2148, Bairro Paraviana, Boa Vista-RR, filha de EUGÊNIO DA 
COSTA E SILVA e MARIA  RODRIGUES  E  SILVA. 
 
04) ROGERIO ARRUDA ZANA e IRLÂNDIA DA SILVA BARROS 
ELE: nascido em Sumaré-SP, em 18/11/1990, de profissão Motorista, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Lourival Coimbra, nº. 1074, Bairro Silvio Botelho, Boa Vista-RR, filho de NATALIN ZANA 
e LUCINEIA CASTORINA. ELA: nascida em Marechal Thaumaturgo-AC, em 13/08/1984, de profissão do 
Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua Lourival Coimbra, nº. 1074, Bairro Silvio Botelho, 
Boa Vista-RR, filha de NOÉ PEREIRA BARROS e MARCILDA MOREIRA DA SILVA. 
 
05) JÚLIO CESAR BERNARD BARROZO e FRANCILENE ESTEVÃO. 
ELE: nascido em Boa Vista-RR, em 22/11/1983, de profissão Assistente Administrativo, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Av.: Jardim, nº 580, apt. 201- Jatobá, Bloco 01, Cidade Satélite, Boa Vista-RR, 
filho de JOSAFA DIAS BARROZO e ELIZABETH BETTY BERNARD. ELA: nascida em Bonfim-RR, em 
27/01/1990, de profissão do Lar, estado civil solteira, domiciliada e residente na Av.: Jardim, nº 580, apt. 
201- Jatobá, Bloco 01, Cidade Satélite, Boa Vista-RR, filha de  e CELESTE ESTEVÃO. 
 
06) TARCISIO DO NASCIMENTO BEZERRA e JOYCE LUZIA NUNES GOMES. 
ELE: nascido em Manaus-AM, em 27/03/1985, de profissão Gerente, estado civil solteiro, domiciliado e 
residente na Rua. Brigadeiro do AR Nero Moura, nº 269, Bairro: Dr. Silvio Botelho, Boa Vista-RR, filho de 
RAIMUNDO PEREIRA BEZERRA e MARIA JOVEM DO NASCIMENTO. ELA: nascida em Manaus-AM, em 
22/09/1995, de profissão Estudante, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua. Danilo R. da Silva, 
nº 31, Q-386, Bairro: Senador Helio Campos, Boa Vista-RR, filha de e MARIA NADIR NUNES GOMES. 
 
07) YOAN DELIO ACOSTA MORA e DEYSE JENNIFER NASCIMENTO DOS SANTOS. 
ELE: nascido em Cuba, em 10/04/1978, de profissão Médico, estado civil solteiro, domiciliado e residente 
na Rua: Cecília Brasil, Nº 317, Centro, Boa Vista-RR, filho de DELIO ACOSTA CAMEJO e MIRIAM MORA 
TORRES. ELA: nascida em Imperatriz-MA, em 29/04/1996, de profissão Universitária, estado civil solteira, 
domiciliada e residente na Rua: Rio Maú, nº 44, Bairro Aracelis, Boa Vista-RR, filha de JOÃO CAMPELO 
DOS SNTOS NETO e DUVERMOY RICARDO DO NASCIMENTO. 
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08) GILVANDRO PASCOAL ALVES e BRUNA PEREIRA BARROS. 
ELE: nascido em Caruaru-PE, em 12/04/1972, de profissão Servidor Público, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Rua: Maria Rodrigues dos Santos, nº 2285, Tancredo Neves, Boa Vista-RR, filho 
de GIVALDO PASCOAL DA SILVA e MARIA JOSÉ ALVES. ELA: nascida em Mossoró-RN, em 30/11/1982, 
de profissão Servidora Pública, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua: Maria Rodrigues dos 
Santos, nº 2285, Tancredo Neves, Boa Vista-RR, filha de FRANCISCO DE ASSIS MAIA BARROS e 
ARTEMISIA PEREIRA DE FREITAS. 
 
Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista-RR, 17 de julho de 
2017. JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino. 
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO 
 
Expediente de 17/07/2017. 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar FELIPE JHONY DA COSTA SILVA e CAMILA BATISTA DUARTE 
FERREIRA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, FELIPE JHONY DA COSTA SILVA, brasileira, solteiro, Promotor de Vendas, com 23 anos 
de idade, nascido em Imperatriz-MA, no dia ao primeiro dia do mês de abril do ano de um mil e novecentos 
e noventa e quatro, domiciliado na Av. Garimpeiros, 442, Alvorada, Boa Vista-RR, filho de JOSIMAR 
GOMES DA SILVA e de CELI DA COSTA SILVA. 
 
A Contraente, CAMILA BATISTA DUARTE FERREIRA, brasileira, solteira, Estudante, com 18 anos de 
idade, nascida em Boa Vista-RR, aos onze dias do mês de abril do ano de um mil e novecentos e noventa e 
nove, residente e domiciliada na Av. garimpeiros, 619, Alvorada, Boa Vista-RR, filha de CARLOS 
ALBERTO FERREIRA e de ELYZAMA BATISTA DUARTE FERREIRA. 
 
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, 05 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar MANOEL MESSIAS GOMES SILVA e MARIA ZÉLIA ROCHA DA 
SILVA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, MANOEL MESSIAS GOMES SILVA, brasileiro, divorciado, Funcionário Público, com 43 
anos de idade, nascido em São Luís-MA, no dia aos treze dias do mês de novembro do ano de um mil e 
novecentos e setenta e três, domiciliado na Av. Ataíde Teive, 9827, Equatorial, Boa Vista-RR, filho de 
CICERO RODRGIUES SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS GOMES SILVA. 
 
A Contraente, MARIA ZÉLIA ROCHA DA SILVA, brasileiro, divorciada, Professora, com 42 anos de idade, 
nascida em Pindaré-Mirim-MA, aos vinte dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e 
setenta e quatro, residente e domiciliada na Av. Ataíde Teive, 9827, Equatorial, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ 
MEDEIROS ROCHA e de MARIA DOS SANTOS ROCHA. 
 
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, 05 de julho de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar ARILSON COSTA DOS SANTOS e LUCILENE GONÇALVES DE 
OLIVEIRA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do 
Código Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, ARILSON COSTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, Mecânico, com 39 anos de idade, 
nascido em São Luís-MA, no dia aos nove dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e 
setenta e sete, domiciliado na Rua Sul, Boa Vista-RR, filho de ANTONIO COSTA DOS SANTOS e de 
ZENAIDE COSTA DOS SANTOS. 
 
A Contraente, LUCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, Auxiliar de Escritório, com 29 
anos de idade, nascida em Campo Grande-MS, aos três dias do mês de maio do ano de um mil e 
novecentos e oitenta e oito, residente e domiciliada na Rua Sul, Boa Vista-RR, filha de ANTONIO ALVES 
DE OLIVEIRA NETO e de MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA. 
 
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, 06 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar ANDRÉ JOSÉ DE MATOS e IRACILDA DO ESPIRITO SANTO, para 
o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, ANDRÉ JOSÉ DE MATOS, brasileiro, solteiro, Vaqueiro, com 31 anos de idade, nascido em 
Boa Vista-RR, no dia aos dois dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e oitenta e cinco, 
domiciliado na Rua Rio Guaiba, Boa Vista-RR, filho de MAURICIO JOSÉ DE MATOS e de LEVINA 
ALFREDO DA SILVA. 
 
A Contraente, IRACILDA DO ESPIRITO SANTO, brasileira, solteira, Manicure, com 41 anos de idade, 
nascida em Grajaú-MA, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e setenta e 
seis, residente e domiciliada na Rua Rio Guaiba, Boa Vista-RR, filha de e de IRACY DO ESPIRITO SANTO. 
 
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, 11 de julho de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar MARISVALDO CEZÁRIO e MARIA CAROLINA AGUIAR ABREU, 
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro, 
 
O Contraente, MARISVALDO CEZÁRIO, brasileiro, solteiro, Autônomo, com 30 anos de idade, nascido em 
Bom Jardim-MA, no dia aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e oitenta e 
sete, domiciliado na Avenida Jardim, B09-A204-Urucum, Boa Vista-RR, filho de e de NEUZA CEZÁRIO. 
 
A Contraente, MARIA CAROLINA AGUIAR ABREU, brasileira, solteira, Auxiliar de Escritório, com 18 anos 
de idade, nascida em Brasília-DF, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e 
noventa e oito, residente e domiciliada na Rua JOsé Cassimiro Silva, Boa Vista-RR, filha de e de MARIA 
FRANCISCA AGUIAR ABREU. 
 
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, 13 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar JOSÉ MENDES DA SILVA e THAYNARA MOREIRA NUNES, para o 
que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, JOSÉ MENDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, Operador de Master, com 35 anos de idade, 
nascido em Timbaúba-PE, no dia aos dezoito dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e oitenta 
e dois, domiciliado na Rua Arco iris, 1076, Raiar do Sol, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO MENDES DA 
SILVA e de MARIA TEREZA DA SILVA. 
 
A Contraente, THAYNARA MOREIRA NUNES, brasileira, solteira, Estudante, com 23 anos de idade, 
nascida em Boa Vista-RR, aos quatorze dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e noventa e 
quatro, residente e domiciliada na Rua CC 33, 307, Laura Moreira, Boa Vista-RR, filha de e de FRANCISCA 
MOREIRA NUNES. 
 
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, 13 de julho de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar FLORIANDERSON SILVA GOES e MARIA DE FÁTIMA LOPES 
SANTOS, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, FLORIANDERSON SILVA GOES, brasileiro, solteiro, Vidraceiro, com 23 anos de idade, 
nascido em Boa Vista-RR, no dia aos quatro dias do mês de dezembro do ano de um mil e novecentos e 
noventa e três, domiciliado na Rua Arco Iris, 1505, Raiar do Sol, Boa Vista-RR, filho de FLORIANO 
PEREIRA GOES e de AUXILIADORA SOUZA SILVA. 
 
A Contraente, MARIA DE FÁTIMA LOPES SANTOS, brasileira, solteira, Manicure, com 24 anos de idade, 
nascida em Vitorino Freire-MA, aos dezenove dias do mês de julho do ano de um mil e novecentos e 
noventa e dois, residente e domiciliada na Rua Arco Iris, 1505, Raiar do Sol, Boa Vista-RR, filha de 
RAIMUNDO PINHEIRO SANTOS e de RAIMUNDA LOPES SANTOS. 
 
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, 13 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 

 
Faço saber que pretendem-se casar NEUBER OLIVEIRA DA SILVA e FABIANA GONÇALVES DO 
NASCIMENTO, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do 
Código Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, NEUBER OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, Autônomo, com 38 anos de idade, 
nascido em Boa Vista-RR, no dia aos dezoito dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e 
setenta e nove, domiciliado na Rua Nivaldo Conceição Gutierrez, 1666, Pintolândia, Boa Vista-RR, filho de 
NEWTON RIBEIRO DA SILVA e de DORALICE OLIVEIRA DA SILVA. 
 
A Contraente, FABIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, divorciada, Professora, com 34 anos 
de idade, nascida em Manaus-AM, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e 
oitenta e três, residente e domiciliada na Rua Nivaldo Conceição Gutierrez, 1666, Pintolândia, Boa Vista-
RR, filha de FRANCISCO MESQUITA DO NASCIMENTO e de EDNA MARIA GONÇALVES DO 
NASCIMENTO. 
 
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, 14 de julho de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar ERISON CONSTANTINO SILVA e JAINE CAMPELO DA SILVA, para 
o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, ERISON CONSTANTINO SILVA, brasileiro, solteiro, Promotor de Mechadagem, com 23 
anos de idade, nascido em Boa Vista-RR, no dia aos quatorze dias do mês de outubro do ano de um mil e 
novecentos e noventa e três, domiciliado na Av. Jardim, 138, Cidade Satélite, Boa Vista-RR, filho de 
FRANCISCO SOUZA SILVA e de MARILENE CONSTANTINO SILVA. 
 
A Contraente, JAINE CAMPELO DA SILVA, brasileira, solteira, do Lar, com 22 anos de idade, nascida em 
Itaituba-PA, aos trinta dias do mês de dezembro do ano de um mil e novecentos e noventa e quatro, 
residente e domiciliada na Av. Jardim, 138, Cidade Satélite, Boa Vista-RR, filha de JOÃO RAIMUNDO 
BATISTA DA SILVA e de ANA CELI CAMPELO OLIVEIRA. 
 
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, 14 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar EDEVALDO AUGUSTINHO BRASIL e SYDILENE PACHECO 
JANSEN, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, EDEVALDO AUGUSTINHO BRASIL, brasileiro, solteiro, Eletricista Predial, com 33 anos de 
idade, nascido em Boa Vista-RR, no dia aos quatro dias do mês de novembro do ano de um mil e 
novecentos e oitenta e três, domiciliado na Rua Prof. Maria do C L Carvalho, Boa Vista-RR, filho de 
RAIMUNDO NONATO ALVES BRASIL e de SANTILHA MERIQUIÓ AUGUSTINHO. 
 
A Contraente, SYDILENE PACHECO JANSEN, brasileira, solteira, Serviços Gerais, com 37 anos de idade, 
nascida em Monção-MA, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e setenta e 
nove, residente e domiciliada na Rua Prof. Maria do C L Carvalho, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ ANTONIO 
JANSEN e de RAIMUNDA MESQUITA PACHECO. 
 
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, 14 de julho de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar ANDERSON SALOMÃO LIMA e MÁRCIA CRISTINA MIRANDA 
BEZERRA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do 
Código Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, ANDERSON SALOMÃO LIMA, brasileiro, solteiro, Mecânico, com 23 anos de idade, nascido 
em Boa Vista-RR, no dia aos quinze dias do mês de junho do ano de um mil e novecentos e noventa e 
quatro, domiciliado na Rua José Aleixo, 777, Buritis, Boa Vista-RR, filho de JOSÉ FERREIRA LIMA e de 
ROSILENE SALOMÃO RIBEIRO. 
 
A Contraente, MÁRCIA CRISTINA MIRANDA BEZERRA, brasileiro, divorciada, Professora, com 37 anos 
de idade, nascida em Boa Vista-RR, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e 
oitenta, residente e domiciliada na Rua José Aleixo, 777 - Buritis, Boa Vista-RR, filha de VICENTE TELES 
DA SILVA e de MARIA GERSONITA BEZERRA DA 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, 14 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar FRANCISCO DAS GRAÇAS COSTA e DEUZILENE ALMEIDA DA 
SILVA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, FRANCISCO DAS GRAÇAS COSTA, brasileiro, divorciado, Eletricista, com 43 anos de 
idade, nascido em Bacabal-MA, no dia aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos 
e setenta e quatro, domiciliado na Rua Jose Cassimiro Silva, 950, Santa Luzia, Boa Vista-RR, filho de 
FELIPE ALVES COSTA e de MARIA DAS GRAÇAS COSTA. 
 
A Contraente, DEUZILENE ALMEIDA DA SILVA, brasileira, solteira, Professora, com 31 anos de idade, 
nascida em Boa Vista-RR, aos treze dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e oitenta e seis, 
residente e domiciliada na Rua Jose Cassimiro Silva, 950, Santa Luzia, Boa Vista-RR, filha de 
CONSTANTINO COSTA DA SILVA e de INÁCIA ALMEIDA DA 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, 14 de julho de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 

 
Faço saber que pretendem-se casar MARCO ANTONIO RODRIGUES RODRIGUEZ e EUDA NAZARÉ DE 
SOUZA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro, 
 
O Contraente, MARCO ANTONIO RODRIGUES RODRIGUEZ, brasileiro, solteiro, Advogado, com 39 anos 
de idade, nascido em Ciudad Bolívar, Estado Bolívar - Venezuela-ET, no dia aos três dias do mês de 
dezembro do ano de um mil e novecentos e setenta e sete, domiciliado na Rua Tete Magalhães, 140, 
Caimbe, Boa Vista-RR, filho de MELQUIADEZ RODRÍGUEZ MOREIRA e de NOLITZA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ MANEIRO. 
 
A Contraente, EUDA NAZARÉ DE SOUZA, brasileiro, divorciada, Professora, com 49 anos de idade, 
nascida em Poção de Pedras-MA, ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e 
sessenta e oito, residente e domiciliada na Rua Raimundo Filgueiras, 772, Buritis, Boa Vista-RR, filha de 
MANOEL PEDRO DE SOUSA e de MARIA NAZARÉ 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, 14 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar ALYSSANDRO SAMPAIO SOUSA e JOELMA PEREIRA SILVA, para 
o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro, 
 
O Contraente, ALYSSANDRO SAMPAIO SOUSA, brasileiro, divorciado, Professor, com 34 anos de idade, 
nascido em Nova Olinda do Maranhão-MA, no dia aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de um mil e 
novecentos e oitenta e três, domiciliado na Rua 5, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS 
SOUSA e de MARIA SAMPAIO SOUSA. 
 
A Contraente, JOELMA PEREIRA SILVA, brasileiro, divorciada, Professora, com 29 anos de idade, nascida 
em Boa Vista-RR, aos seis dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e oitenta e oito, residente 
e domiciliada na Rua 5, Boa Vista-RR, filha de JOSÉ VICENTE DA SILVA e de FRANCISCA PEREIRA 
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, 14 de julho de 2017. 
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