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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 
Expediente de 04/09/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO 
 
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna 
público, para ciência dos interessados, que na 16ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, a se realizar no dia 
20 de setembro de 2017, quarta-feira, às nove horas, na sala de Sessões do Tribunal Pleno do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, localizado na Praça do Centro Cívico nº 296, Centro, ou na sessão 
subsequente, será julgado o processo a seguir: 
 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0000.17.600036-2 
AUTOR: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS - ABRASCE 
ADVOGADA: DR. SILVANA BORGHI GANDUR PIGARI (OAB/RR 240-B)  
1º RÉU: ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DR.ª LUCIANA BRIGLIA (OAB/RR 495-A) 
2ª RÉ: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA 
CONSULTOR JURÍDICO DA ALE/RR: DR. ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA (OAB/RR 523-A) E OUTROS 
RELATORA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.15.000833-2 
IMPETRANTE: ARICELIO LIRA 
DEFENSORA PÚBLICA: DR.ª TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO (OAB/RR 429) 
IMPETRADO: SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DR.ª LUCIANA BRÍGLIA (OAB/RR 495-A) 
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARICELIO LIRA, em virtude de 
negativa de fornecimento do medicamento PAZOPANIBE (VOTRIENT 400 mg), imprescindível ao seu 
tratamento médico. 
 
Às fls. 24/27, a liminar foi deferida pelo Des. Leonardo Cupello, determinando que a autoridade coatora 
procedesse ao imediato fornecimento gratuito da medicação, conforme prescrição médica, ou, 
alternativamente, que disponibilizasse o valor necessário para a aquisição do fármaco. 
 
À fl. 29, o impetrante pediu o bloqueio on line, na conta da Secretaria de Estado da Saúde, do valor de R$ 
107.560,92 (cento e sete mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), para a compra de 12 
(doze) caixas do remédio, correspondente ao tratamento completo. 
 
A autoridade coatora prestou informações (fls. 36/38). 
 
O Estado de Roraima apresentou defesa (fls. 39/41). 
 
À fl. 57, a autoridade impetrada comunicou o depósito, na conta do autor, do valor de R$ 79.257,60 (setenta 
e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), para arcar com as despesas referente à 
compra de 12 (doze) caixas do medicamento PAZOPANIBE (VOTRIENT 400 mg). 
 
À fl. 62, a Defensoria Pública informou que "o impetrante não comprovou a compra do medicamento, 
embora tenha sido contactado por telefone, diversas vezes (...)", e que "não mais atende às ligações 
telefônicas (...)", requerendo a adoção das "medidas necessárias para haver o devido cumprimento da 
prestação de contas a esse Juízo". 
 

SICOJURR - 00058407

Z
hT

aK
Q

+
N

/k
lc

cC
kl

hJ
LM

5d
T

w
jM

4=
T

rib
un

al
 P

le
no

 -
 T

rib
un

al
 P

le
no

Boa Vista, 5 de setembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6051 003/148



 

 

Apesar de intimado pessoalmente para prestar contas, o impetrante deixou transcorrer in albis o prazo (fls. 
68/69). 
 
Instado a se manifestar, o Estado de Roraima requereu a designação de audiência de justificação e a 
condução coercitiva do impetrante (fls. 74/75). 
 
Os autos foram-me redistribuídos, em virtude de suspeição, por motivo superveniente, do Relator  (fls. 76 e 
78). 
 
Considerando os indícios de que o impetrante se apropriou indevidamente do dinheiro destinado a seu 
tratamento médico, determinei o bloqueio on line, pelo sistema BACENJUD, em contas bancárias em nome 
do autor, do valor de R$ 79.257,60 (setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta 
centavos), sendo que a medida restou infrutífera (fls. 79 e 81/84). 
 
Diante disso, determinei ao Banco Bradesco que informasse a este Tribunal a movimentação bancária de 
ARICELIO LIRA, a partir do depósito realizado pelo Fundo Estadual de Saúde em sua conta, no dia 
23/04/2015, o que foi atendido (fls. 94 e 99/139). 
 
Vieram-me os autos conclusos. 
 
É o relatório. Decido. 
 
A designação de audiência de justificação e a condução coercitiva do impetrante, requeridas pelo Estado de 
Roraima, são providências incompatíveis com o rito do mandado de segurança. 
 
Apesar da inércia do impetrante em prestar contas, os documentos acostados às fls. 99/139 demonstram a 
forma de utilização do dinheiro depositado. 
 
De qualquer modo, a questão relativa à eventual apropriação indébita será discutida no julgamento de 
mérito do mandamus. 
 
ISTO POSTO, indefiro o pedido de fls. 73/74. 
 
Dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado, para se manifestar sobre os documentos novos, no prazo de 
15 (quinze) dias.   
 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 

 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.15.001493-4 
IMPETRANTE: MARTA RÚBIA DE VASCONCELOS LIMA 
DEFENSORA PÚBLICA: DR.ª TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO (OAB/RR 429) 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA (OAB/RR 658) 
RELATORA: DESEMBARGADORA ELAINE BIANCHI 
 
DESPACHO 
 
Considerando a manifestação do impetrante, bem como a juntada de documento acerca do afirmado, 
encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual e ao Estado de Roraima para ciência e 
manifestação. 
 
Após, conclusos. 
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Boa Vista, 01 de setembro de 2017. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI - Relatora 
 
AÇÃO PENAL N.º 0000.15.001763-0 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA 
RÉ: SELMA MARIA DE SOUZA E SILVA MULINARI 
ADVOGADO: DR. FREDERICO LEITE (OAB/RR 514) 
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO CUPELLO 
 
DESPACHO 
 
Verifico que foi extinta a punibilidade da ré, em razão do cumprimento da obrigação imposta (fl. 349/350). 
 
Assim, após as devidas intimações, arquivem-se os presentes autos, com as baixas necessárias.  
 
Boa Vista (RR), 04 de setembro de 2017. 
 

Leonardo Pache de Faria Cupello 
Des. Relator 

 
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.12.001464-2. 
IMPETRANTE: GIULIANA NICOLINO DE CASTRO. 
ADVOGADOS: DR. JOSÉ DEMONTIÊ SOARES LEITE (OAB/RR 128-B) E OUTROS. 
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA E OUTRO. 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. ANTÔNIO CARLOS FANTINO DA SILVA (OAB/RR 329-A). 
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO OLIVEIRA. 
 
DESPACHO 
 
Considerando a manifestação de fl. 333, arquive-se o mandado de segurança, com as baixas necessárias. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 

 
PETIÇÃO N.º 0000.17.600026-3  
AUTOR: MACISTE LOPES DE MOURA. 
DEFENSORA PÚBLICA: DR.ª TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO (OAB/RR 429). 
RÉU: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA.  
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA- OAB/RR 658 
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO OLIVEIRA. 
 
DESPACHO 
 
Considerando a certidão de fl. 31-v, dê-se vista à Defensoria Pública, para prestação de contas, no prazo de 
30 (trinta) dias. 
 
Após, conclusos. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 

 
Des. RICARDO OLIVEIRA 

Relator 
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MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.17.600039-6 
IMPETRANTE: JOSÉ EDIVAL VALE BRAGA. 
ADVOGADA: DR.ª PÂMELLA PATRÍCIA DA COSTA CUNHA MACIEL (OAB/RR 1498). 
IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA. 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. SANDRO BUENO DOS SANTOS (OAB/RR 325-B) 
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO OLIVEIRA. 
 
DESPACHO 
 
Considerando a existência da ADI n.º 0000.17.001369-2, de minha relatoria, cujo pedido é a declaração de 
inconstitucionalidade da EC n.º 50/2017, em sua integralidade; 
 
Considerando que houve a concessão de liminar nos presentes autos (fls. 48-v/50); 
 
SUSPENDO o curso do mandamus, nos termos do art. 313, V, "a", do NCPC, pois tem como causa de pedir 
o reconhecimento da inconstitucionalidade da mesma norma, via controle difuso. 
 
A suspensão vigorará até o julgamento definitivo da ADI n.º 0000.17.001369-2 pelo e. Tribunal Pleno. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 

 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.15.001784-6. 
IMPETRANTE: ISRAEL GRANJEIRO ROCHA JÚNIOR. 
DEFENSORA PÚBLICA: DR.ª TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO (OAB/RR 429). 
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA. 
PROCURADORA DO ESTADO: DR.ª MARIA DE LOURDES DUARTE FERNANDES (OAB/RR 1287) 
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO OLIVEIRA. 
 
DESPACHO 
 
Aprovo a prestação de contas de fls. 148/151, referente aos meses de julho a setembro de 2017. 
 
Aguarde-se o período da nova prestação de contas. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 

Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 

 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 0000.17.002009-3 
SUSCITANTE: DESEMBARGADOR MAURO CAMPELLO 
SUSCITADA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA 
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER 
 
DESPACHO 
 
I - Tratando-se de Conflito Negativo de Competência, designo o Desembargador suscitante para, em caráter 
provisório, apreciar eventuais medidas urgentes; 
 
II - Dispensadas as informações pela autoridade suscitada, abra-se vista ao ilustre representante Ministerial. 
 
Boa Vista, 4 de setembro de 2017. 
 

SICOJURR - 00058407

Z
hT

aK
Q

+
N

/k
lc

cC
kl

hJ
LM

5d
T

w
jM

4=
T

rib
un

al
 P

le
no

 -
 T

rib
un

al
 P

le
no

Boa Vista, 5 de setembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6051 006/148



 

 

Desembargador Cristóvão Suter 
 

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

RONALDO BARROSO NOGUEIRA 
Diretor de Secretaria 
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
 
Expediente de 04/09/2017 
 
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 12 de setembro do ano de dois 
mil e dezessete, às 09:00 horas e/ou na sessão subsequente, serão julgados os processos a seguir: 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.003670-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MANOEL ZAQUIEL MUNIZ 
ADVOGADOS: DR. LUIZ GERALDO TÁVORA ARAÚJO E OUTRO – OAB/RR Nº 557 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0060.13.000332-4 - SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
APELANTE: ANDRÉ ALMEIDA DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. JULIANA GOTARDO HEINZEN 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.17.811264-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: A. A. S. 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. FRANCISCO FRANCELINO DE SOUZA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
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 21 de setembro do ano de dois 
mil e dezessete, às 09:00 horas e/ou na sessão subsequente, serão julgados os processos a seguir: 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001119-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: DR7 SERVIÇOS E OBRAS LTDA – ME E OUTRO 
ADVOGADO: DR. RODOLPHO CÉSAR MAIA DE MORAIS – OAB/RR Nº 269 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.811322-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: P. K. A. DE C. N. 
ADVOGADO: DR. FRANCISCO ALBERTO DOS REIS SALUSTIANO – OAB/RR Nº 525-N 
APELADA: M. J. N. DA S. 
ADVOGADA: DRA. CECÍLIA SMITH LORENZOM – OAB/RR Nº 470-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO – ELETRÔNICO 
 
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária Virtual do período de 18 a 22 de 
setembro do ano de dois mil e dezessete, serão julgados os processos a seguir: 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001940-0 - 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 BENTO FREIRE 
ADVOGADA: DRA. ANA CAROLINE SEQUEIRA SILVA RIVERO – OAB/RR Nº 668-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.817608-0 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA 
ADVOGADOS: DR. BRUNO CÉSAR ANDRADE COSTA E OUTROS – OAB/RR Nº 737 
1ª EMBARGADA: PERIN VEÍCULOS LTDA 
ADVOGADO: DR. THALES GARRIDO PINHO FORTE – OAB/RR Nº 776-N 
2ª EMBARGADA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 
ADVOGADA: DRA. KAREN BADARO VIERO – OAB/SP Nº 270219-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000630-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: RÔMULO DA SILVA BRAZ 
ADVOGADO: DR. JOÃO FÉLIX DE SANTANA NETO – OAB/RR Nº 091-B 
AGRAVADO: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINICIUS MOURA MARQUES – OAB/RR Nº 591-P  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000909-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: LEONARDA DA SILVA COSTA 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
AGRAVADO: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GUTEMBERG DANTAS LICARIÃO – OAB/RR Nº 187-N  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.827772-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE RORAIMA 
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES – OAB/RR Nº 1092-N 
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. CHRISTIANE MAFRA MORATELLI – OAB/RR Nº 495  
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 
POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO - CAUSA 
COM VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - PARTE AUTORA - SINDICATO DOS 
POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE RORAIMA - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - ROL 
TAXATIVO DO ART. 5º., I, DA LEI 12.153/2009 - NÃO PREENCHIDO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 
ESPECIAL FAZENDÁRIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os componentes da Segunda Turma da Colenda 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do 
recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (relator), Jefferson Fernandes 
(Julgador) e Mozarildo Cavalcanti (Julgador). 
Boa Vista - RR, 01 de setembro de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.000347-1 – SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA  
AGRAVADO: FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS 
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DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA REGINA PINHEIRO CASTRO LIMA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE QUE ALEGA A NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO 
PARA A INTERNAÇÃO DE MENOR. JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO MÉDICO DECLARANDO O 
MENOR COMO APTO A SER INTERNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONSONÂNCIA 
COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO PREJUDICADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros integrantes da segunda turma cível, do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, em consonância com o parecer ministerial, à 
unanimidade, em extinguir o feito sem julgamento, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Tânia Vasconcelos (Presidente), 
Jefferson Fernandes (Relator), Mozarildo Cavalcanti (Julgador). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ao primeiro dia do mês de 
setembro do ano de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.813890-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: IRVIN RAMOS CARVALHO 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 
ADVOGADO: DR. DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/CE Nº 16477-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO JULGADO COMBATIDO - OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em não conhecer do 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 
(Julgadora) e Mozarildo Cavalcanti (Julgador). 
Boa Vista, 01 de setembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047.14.800966-6 - RORAINÓPOLIS/RR 
APELANTE: MÁRIO SOARES LIMA 
ADVOGADO: DR. TADEU PEIXOTO DUARTE – OAB/RR Nº 722-N 
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. MARIA DE LOURDES D. FERNANDES – OAB/RR Nº 1287-N  
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO/DETENÇÃO ILEGAL. 
FATOS INCONTROVERSOS POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 
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REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, FIXANDO A 
INDENIZAÇÃO DEVIDA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma Cível, do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, 
reformando a sentença de piso, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Tânia Vasconcelos (Presidente), 
Jefferson Fernandes (Relator), Mozarildo Cavalcanti (Julgador). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ao primeiro dia do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000655-5 – BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: CATARATAS POÇOS ARTESIANOS LTDA 
ADVOGADO: DR. HENRIQUE EDUARDO F. DE FIGUEIREDO – OAB/RR Nº 270-B 
AGRAVADA: FACCHINI S/A 
ADVOGADO: DR. DANIEL JOSÉ SANTOS DOS ANJOS – OAB/RR Nº 206-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
EMENTA 
 
AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO 
DEDUZIDO NA EXORDIAL RECURSAL - ÔNUS DO AGRAVANTE - RECURSO DESPROVIDO - 
VOTAÇÃO UNÂNIME - APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM 
FAVOR DO AGRAVADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4.º DO CPC 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Desembargadores da 1.ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, em Sessão Virtual, à 
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. 
Os Srs. Desembargadores Almiro Padilha  e Jefferson Fernandes da Silva votaram com o Sr. 
Desembargador Relator. 
Boa Vista, 18 de agosto de 2017 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.804566-3 - BOA VISTA/RR 
1ª APELANTE: CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 
ADVOGADOS: DRA. GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA – OAB/SP Nº 344990 E DR. MARCELO 

MAMMANA MADUREIRA – OAB/SP Nº 333834 
2ª APELANTE: BOA VISTA – PRESTADORA DE SERVIÇOS ADOBE 
ADVOGADOS: DRA. GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA – OAB/SP Nº 344990 E DR. MARCELO 

MAMMANA MADUREIRA – OAB/SP Nº 333834 
APELADA: AUREA KATIOANE LIMA SOUZA 
ADVOGADO: DR. JANIO FERREIRA – OAB/RR Nº 1060 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO JULGADO COMBATIDO - OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM AMBOS OS APELOS - ART. 85, §11, do CPC -  1º 
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - 2º APELAÇÃO DESPROVIDA.  
 

SICOJURR - 00058418

m
F

cq
cu

45
G

Y
dw

IV
B

R
6I

U
oM

Z
H

F
of

c=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 5 de setembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6051 011/148



A C Ó R D Ã O 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso da 1ª apelante e negar 
provimento ao 2ª recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento os eminentes Des. Almiro Padilha (Relator), Jeferson Fernandes (Julgador) e 
Mozarildo Cavalcanti. 
Boa Vista - RR, 01 de setembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.12.006397-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JULIANA MARIA ESPINDOLA LIMA 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. WILSON ROI LEITE DA SILVA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 
(ART. 302, CAPUT, DO CTB) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INVIABILIDADE - CONDUTORA DE 
AUTOMÓVEL QUE INVADIU A PREFERENCIAL AO FAZER UMA CONVERSÃO À ESQUERDA, DANDO 
CAUSA AO ACIDENTE - LAUDO CONCLUSIVO - IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE 
PROVAS QUANTO A EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE DA MOTOCICLETA DIRIGIDA PELA 
VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 
DOSIMETRIA - PENA-BASE FIXADA DE MODO DESPROPORCIONAL - RECONHECIMENTO DE 
APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE) - NECESSIDADE DE 
REDUÇÃO - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Criminal do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade, em consonância parcial com o parecer ministerial, em 
dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do voto do Relator. 
Presenças: Des. Leonardo Cupello (Presidente), Des. Ricardo Oliveira (Relator), Des.ª Tânia Vasconcelos 
(Julgadora) e o representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 29 de agosto de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000.17.001245-4 - BOA VISTA/RR 
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA 
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. 
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE PROLAÇÃO DE 
DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, 
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 
DO MP. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros integrantes da 2ª Turma, da Colenda 
Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, consoante com o 
parecer do MP, em julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator. 
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Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Tânia Vasconcelos (Presidente e 
Julgadora), Jefferson Fernandes da Silva (Relator), Cristóvão Suter (Julgador), bem como, o representante 
da Procuradoria de Justiça.  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos trinta e um dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001816-2 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: BEN-HUR SOUZA DA SILVA – OAB/RR Nº 632 
PACIENTE: CHRISTIAN CRUZ CHUNG TIAM FOOK 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
EMENTA 
 
HABEAS CORPUS PREVENTIVO -  PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE COMPROVADAMENTE 
ACOMETIDO DE DOENÇA QUE DEMANDA CUIDADOS MÉDICOS ESPECÍFICOS - IMPOSSIBILIDADE 
DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL JÁ RECONHECIDO EM OUTRA 
AÇÃO PENAL - ORDEM CONCEDIDA 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Desembargadores da 1.ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade e em 
sintonia com o parecer Ministerial, conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. 
Os Srs. Desembargadores Tânia Vasconcelos e Jefferson Fernandes da Silva, votaram com o Sr. 
Desembargador Relator. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.013424-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: WARLEY FRANCO DA SILVA E OUTRO 
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ANTÔNIO AVELINO DE ALMEIDA NETO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - 1) ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2.º, I, II E V) - 
DOSIMETRIA - PENA-BASE FIXADA DE MODO DESPROPORCIONAL AO NÚMERO DE 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECONHECIDAS COMO DESFAVORÁVEIS NA PRÓPRIA SENTENÇA - 
NECESSIDADE DE REDUÇÃO - AUMENTO DA REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE - FRAÇÃO DE 2/5 
(DOIS QUINTOS) - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - 2) POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO 
PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INVIABILIDADE - 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 3) SENTENÇA REFORMADA, EM 
PARTE, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Criminal do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade, em consonância parcial com o parecer ministerial, em 
dar provimento, em parte, ao apelo de Warley Franco da Silva, e negar provimento ao apelo de Bruno Dutra 
de Sousa, nos termos do voto do Relator. 
Presenças: Des. Leonardo Cupello (Presidente e Revisor), Des. Ricardo Oliveira (Relator), Des.ª Tânia 
Vasconcelos (Julgadora) e o representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 29 de agosto de 2017. 
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Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.827795-6 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. MARIA DE LOURDES DUARTE FERNANDES  
2ª APELANTES / 1ª APELADAS: ANNE BARRETO E OUTRA 
ADVOGADOS: DRA. ISABEL BAHIA DA SILVA E OUTRO – OAB/RR Nº 1133-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
EMENTA 
 
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AÇÃO POLICIAL 
- INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA - EXERCÍCIO  DE  DEVER  LEGAL  E REGULAR DO DIREITO 
- TEMA STF N.º 280 - REPERCUSSÃO GERAL - DANOS MORAIS INEXISTENTES - DANOS MATERIAIS 
NÃO COMPROVADOS - APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDA - IMPROVIMENTO 
DO 2.º APELO.  
1. "...conforme enfatizado pelo   Supremo   Tribunal   Federal   no   julgamento   do   Recurso Extraordinário 
603.616/RO, não há de se exigir uma certeza acerca da prática  delitiva  para  se  admitir  a  entrada em 
domicílio, sendo bastante  a  demonstração,  compatível  com  a  fase  de obtenção de provas, de que a 
medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em  elementos  que  indiquem  a  suspeita  da 
ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa." (STJ, REsp 1647020/RS, Sexta Turma, 
Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - p.: 25/05/2017). 
2. Descortinando-se dos autos a justa causa no ingresso forçado em residência pela força policial, não se 
cogita de ilícito e indenização por danos morais. 
3. Inexistindo provas quanto aos alegados danos materiais, deve ser igualmente afastada a reparação. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Desembargadores da 1.ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de 
votos, dar provimento à 1.ª Apelação, desprovendo o 2.º Apelo, nos termos do voto do Sr. Desembargador 
Relator. 
Os Srs. Desembargadores Tânia Vasconcelos e Jefferson Fernandes da Silva, votaram com o Sr. 
Desembargador Relator. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.10.920290-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: ED CARLOS VIEIRA BARROS 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE COM 
FUNDAMENTO EM PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE RORAIMA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO TITULAR DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA DE 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Este Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que o período do arquivamento provisório, decorrente 
do baixo valor da execução, com fundamento no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, não 
pode ser utilizado para prejudicar a fazenda pública, visto que ela não deu causa à demora do processo. 
2. A prescrição pressupõe a inércia do titular da pretensão. Se não houve inércia, não há prescrição. 
3. No caso concreto, descontando-se os períodos de arquivamento provisório, não houve prescrição 
intercorrente. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os componentes da Segunda Turma da Colenda 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer e dar 
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), Jefferson Fernandes 
e Mozarildo Cavalcanti. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000.17.000206-7 - BOA VISTA/RR 
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA 
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
EMENTA 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO TRABALHISTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
DETERMINAÇÃO DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL QUE SE DECLARA INCOMPETENTE E 
DETERMINA O ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO ONDE TRAMITOU 
A AÇÃO POR MAIS DE QUATRO ANOS. ART. 286, II, DO CPC. OBEDIÊNCIA À IGUALDADE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em julgar improcedente o conflito de 
competência, nos termos do voto do Relator. 
Presentes à sessão de julgamento os Desembargadores Mozarildo Monteiro Cavalcanti, Tânia Vasconcelos 
e Jefferson Fernandes. 
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 31 dias do mês de agosto de 
2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
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-N 
3ª INTERESSADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ADVOGADA: DRA. PÂMELLA DE MOURA SANTOS – OAB/RR Nº 485-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
EMENTA 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – JULGADO QUE 
EXPÕE CLARAMENTE AS RAZÕES QUE TORNAM A PARTE EMBARGADA ILEGÍTIMA PARA FIGURAR 
NO POLO PASSIVO DA AÇÃO  –  INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - 
EMBARGOS REJEITADOS. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam, à unanimidade de votos, os 
Desembargadores integrantes Câmara Cível, por sua 1.ª Turma, em rejeitar os embargos, nos termos do 
voto da Relatora. 
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Presentes: Des. Almiro Padilha (Presidente), Desa. Tânia Vasconcelos (Relatora), Des. Cristóvão Suter 
(Julgador). 
Boa Vista (RR), 21 de agosto de 2017. 
   
Desa. Tânia Vasconcelos Dias 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.724823-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LUIS PIRES DE OLIVEIRA E OUTRA 
ADVOGADOS: DRA. VANESSA LOPES GONDIM E OUTROS – OAB/RR Nº 700-N 
APELADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA 
ADVOGADOS: DR. FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA E OUTROS – OAB/RR Nº 114-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE EM REDE DE ALTA TENSÃO -  RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO 
AGENTE E O EVENTO - INEXISTÊNCIA - OCORRÊNCIA DE FORTE TEMPORAL NO DIA DO 
ACIDENTE - FORÇA MAIOR - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO - 
SENTENÇA MANTIDA. 
Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, não demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente 
e o evento danoso, descabe se falar em indenização por danos morais. 
 
ACÓRDÃO 
 
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, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos 
do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Estiveram presentes os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (Presidente), Desa. Tânia 
Vasconcelos (Relatora) e Des. Cristóvão Suter (Julgador). 
Boa Vista (RR), 21 de agosto de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos Dias 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060.13.700876-3 - SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
APELANTE: JOCEMIR MEISTER 
ADVOGADA: DRA. BRUNA CAROLINA SANTOS GONÇALVES – OAB/RR Nº 801-N 
APELADO: O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. TADEU PEIXOTO DUARTE – OAB/RR Nº 722-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEFERIMENTO - 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA DE OFÍCIO. 
Configura-se cerceamento de defesa quando a sentença julga improcedente o pedido do autor por 
ausência de provas, sem observar o deferimento anterior da inversão do ônus probatório. 
 
ACÓRDÃO 
 
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, em ANULAR, de ofício, a sentença recorrida, nos 
termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Estiveram presentes os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (Presidente) Desa. Tânia Vasconcelos 
(Relatora), Des. Cristóvão Suter (Julgador). 
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Boa Vista (RR), 21 de agosto de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos Dias 
Relatora 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.16.014699-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 
4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA 
CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Criminal do egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade, em consonância com o parecer ministerial, em negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. 
Presenças: Des. Leonardo Cupello (Presidente e Revisor), Des. Ricardo Oliveira (Relator), Des.ª Tânia 
Vasconcelos (Julgadora) e o representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões, em Boa Vista, 29 de agosto de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.812969-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ISAIAS PRILL SOARES 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta por ISAIAS PRILL SOARES em face da Sentença proferida pelo Juiz 
Substituto da 1ª. Vara Cível de Boa Vista, que rejeitou a Ação de Cobrança nº. 0812969-12.2016.8.23.0010, 
por ausência de comprovação do dano permanente alegado, à luz do art. 487, I, do CPC (EP. 36). 
O Apelante alega, em suma, que: 
recebeu administrativamente apenas parte do valor devido a título de indenização pelo acidente de trânsito; 
há algumas incongruências na Lei nº. 11.945/09 quanto aos percentuais de indenização; 
a Sentença merece ser reformada porque não atendeu o fim social a que se destina a referida Lei; 
"... a seguradora deixou de observar preceito legal específico que lhe obrigava ao pagamento integral de 
R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)" (fl.12); 
é devida a condenação da Seguradora pelo danos morais suportados. 
Ao final, requer o provimento do Apelo para que seja reformada a Sentença e julgado totalmente 
procedente o pedido autoral, bem como seja isento de eventuais custas processuais e honorários 
advocatícios (EP.41). 
Em contrarrazões, a Apelada suscita a manutenção integral da Sentença (EP. 48).  
É o relatório. Decido. 
Da leitura do presente Recurso, não é possível concluir quais são as razões do pedido de reforma da 
Sentença (o porquê ela deve ser modificada). Trata-se da inobservância do Princípio da Dialeticidade, o 
que impede o conhecimento deste Apelo. 
Considerando que esse entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e 
do Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, não conheço da Apelação, conforme autoriza o art. 932, 
VIII, do CPC c/c o art. 90, IV, do RITJRR. 
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Dispõem os arts. 1.010, III, e o art. 932, III, ambos do CPC: 
"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: […] 
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;" 
"Art. 932. Incumbe ao relator: […] 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida;" (destaquei) 
Na situação em análise, o Juiz a quo julgou improcedente o pedido autoral, na forma do art. 487, I, CPC, 
diante da ausência de provas evidenciando a invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente 
de trânsito (EP. 36). Confira-se: 
"Como visto, trata-se de ação de cobrança seguro obrigatório de trânsito. 
Constata-se dos autos que a parte autora não compareceu à perícia médica designada, após tentativa de 
intimação pessoal no endereço constante nos autos, tampouco apresentou, ou seu advogado, a informação 
de mudança de domicílio. 
Deste modo, quando não precedida de justificação plausível e suficientemente comprovada 
nos autos do processo, a ausência da parte autora à perícia médica designada pelo juízo, após regular 
tentativa de intimação pessoal no endereço dos autos, autoriza a presunção de que houve desistência da 
prova técnica. 
Com efeito, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a respaldar a sua não 
localização para intimação pessoal para fins de comparecimento à perícia médica 
agendada. Assim, por faltarem evidências bastantes de eventual invalidez permanente total ou parcial 
decorrente exclusivamente de acidente de trânsito, a conclusão pela improcedência do pedido inicial é 
medida que se impõe. 
Vale consignar que, de fato, não seria lógico nem sensato que a parte autora - previamente 
cientificada das consequências advindas da sua ausência à perícia judicial - fosse insistentemente intimada 
e procurada pelo juízo para comparecer ao exame médico, com o atravancamento da marcha processual 
por desídia de litigante que deixa de promover as diligências que lhe incumbem, inclusive quando o próprio 
causídico é intimado para informar a localização de seu cliente e, todavia, não o faz. 
Nesse caso, impõe-se reconhecer a preclusão do direito à prova pericial por deliberada inércia da parte 
interessada, desde que ausente um motivo apto a justificar o não comparecimento, como é o caso da 
hipótese em tela. 
Sendo assim, diante do aspecto fático e dos fundamentos jurídicos anteriormente expostos, julgo o pedido 
contido na inaugural, extinguindo, por consequência, o processo com improcedente julgamento do mérito, 
na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil. 
Custas processuais e verba honorária pela parte autora, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa, nos 
termos do §2º do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Isentando-a, contudo, do pagamento em 
razão da gratuidade de Justiça concedida (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC)". 
Contudo, as razões do recurso aduzem, em suma, incongruências na Legislação e em nada debatem a 
respeito da reconhecida ausência de provas capazes de amparar o pedido exordial. Inclusive, em momento 
algum justifica o não comparecimento do Autor à perícia médica, nem sustenta qualquer outro fundamento 
capaz de reformar o Julgado recorrido. 
Assim sendo, o Recorrente não debateu especificamente os fundamentos da Sentença. 
A respeito do assunto, trago os seguintes Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS. 
GENERALIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 
1. Descumpre o ônus da dialeticidade a impugnação recursal fundada em premissas genéricas e evasivas 
as quais não atacam, todavia, a fundamentação especificada no julgado recorrido. 
2. Agravo regimental não conhecido". 
 (STJ, AgRg no AREsp 704.483/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 01/09/2015). 
* * * 
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO   INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO 
PRAZO PREVISTO NO ART. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC/2015. RECURSO QUE DEIXA DE 
IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA 
DOS ARTS. 932, III, E 1.021,  §  1º, DO  CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. 
1. O prazo legal para interposição de agravo interno é de cinco dias úteis, conforme o art. 219, 1.003, § 5º, 
e 1.070 do novo Código de Processo Civil. 
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2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa 
circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes 
os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, 
do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Agravo interno não conhecido" 
(STJ, AgInt no AREsp 999.493/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
20/06/2017). 
Seguindo o mesmo raciocínio, colaciono Julgados deste TJRR: 
"APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO 
INCONFORMISMO. 
Tratando-se de recurso que não enfrenta o que efetivamente foi decidido, não demonstrando o desacerto 
ou a contrariedade à lei por parte da decisão impugnada, resumindo-se à mera repetição dos argumentos 
lançados na exordial, tem-se como violado o Princípio da Dialeticidade, tornando impossível o 
conhecimento do reclame". 
(TJRR - AC 0010.15.806548-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.: 04/08/2016, DJe 
15/08/2016, p. 25). 
*** 
"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - 
NÃO CONHECIMENTO DO APELO - RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA 
SENTENÇA - IRREGULARIDADE FORMAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO". (TJRR, AgReg 0000.15.002504-7, Câmara Única, Rel. Juiz(a) Conv. Jefferson 
Fernandes da Silva, p.: 17/02/2016). 
*** 
"AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - 
DISCUSSÃO DE MATÉRIA ALHEIA ÀQUELA TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA - 
INADMISSIBILIDADE - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - 
AGRAVO DESPROVIDO". 
(TJRR - AgReg 0000.15.002153-3, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Única, julg.: 20/10/2015, DJe 
23/10/2015, p. 43). 
Logo, o recurso não pode ser conhecido. 
Por essas razões, autorizado pelo inc. III do art. 932 do CPC c/c art. 90, IV, RITJRR, não conheço da 
presente Apelação, em razão de o Apelante não ter impugnado especificamente os fundamentos da 
Sentença. 
Ademais, condeno a Apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes elevados 5% 
(cinco por cento) do valor fixado pelo Magistrado, nos termos do art. 85, §11, do CPC e observando-se o art. 
98, §3º., CPC.  
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001549-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GERSON DA COSTA MORENO JÚNIOR – OAB/RR Nº 117-B 
AGRAVADA: XAIRA MONTEIRO TRAJANO 
ADVOGADA: DRA. JULIANA QUINTELA RIBEIRO DA SILVA – OAB/RR Nº 640-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
MUNICÍPIO DE BOA VISTA interpôs este agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juiz de 
Direito da 1ª. Vara da Fazenda Pública de Boa Vista, no mandado de segurança nº. 0810014-
71.2017.8.23.0010, ajuizado por XAIRA MONTEIRO TRAJANO. 
Consta nos autos que o Juiz de Direito deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando 
que a Autoridade Coatora nomeie "... a impetrante XAIRA MONTEIRO TRAJANO, no prazo de 10 (dez) 
dias, para o cargo no qual foi aprovada, convocando-a para posse nos termos da lei, observada a ordem de 
classificação, bem como o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no edital, sob pena de 
R$ 1000,00 (um mil) por dia de descumprimento, a perdurar por 30 (trinta) dias" (EP 07). 
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O Agravante pede a reforma da decisão agravada. 
Analisando o processo eletrônico no PROJUDI, vi que a sentença foi proferida no EP 54, sendo concedida 
a segurança. 
É o breve relatório. Decido. 
O Relator pode, por meio de decisão monocrática, dar provimento a recurso contra julgado em manifesto 
confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. E pode não conhecer, negar 
ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. É o que 
dizem os incisos IV e VI do art. 90 do Regimento Interno do TJRR. 
Quando existe um agravo de instrumento, discutindo decisão a respeito de tutela de urgência, e a sentença 
do processo originário é proferida, o recurso pendente fica prejudicado pela perda de seu objeto. 
Nesse sentido: 
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE 
DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. 
PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a 
matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por 
decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 
2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) 
*** 
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO  INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA. 
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
[…] 
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores 
que versem sobre questões resolvidas por  decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 
Precedentes. 
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 1574170/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017). 
* * * 
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA 
SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PERDA DE OBJETO 
DO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. 'A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de 
Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de 
sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de 
cognição exauriente' (REsp 1.332.553/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012). 
2. [...] 
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no REsp 1208227/PR, Rel. Min. RAUL 
ARAÚJO, 4ª. Turma, j. 06/08/2013 - sublinhei). 
* * * 
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE 
HERANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA 
JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE 
OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. [...] 
2. A orientação do STJ de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do 
agravo de instrumento deve ser observada com ponderação e a perda de objeto do agravo há de ser 
verificada no caso concreto, visto que, em determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se 
incólume mesmo após a prolação da sentença. 
3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido" (STJ, REsp 962.117/BA, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, 4ª. Turma, j. 04/08/2011 - sublinhei). 
* * * 
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO PARCIAL 
DE TUTELA ANTECIPADA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL 
DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 
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1. A presente demanda se origina de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a 
antecipação de tutela. Houve sentença de mérito. 
2. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o 
recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que examinou 
a antecipação de tutela, quando se verifica a superveniente prolação da sentença de mérito. 
3. Recurso especial prejudicado pela perda do objeto" (STJ, REsp 1288477/PR, Rel. Min. MAURO 
CAMPBELL MARQUES, 2ª. Turma, j. 05/12/2013 - sublinhei). 
A sentença (proferida em cognição exauriente), na qual a segurança foi concedida à Autora, englobou o 
conteúdo da decisão agravada (proferida em cognição sumária), fazendo desaparecer o interesse recursal. 
Por essas razões, autorizado pelo art. 90 do RITJRR, não conheço deste agravo de instrumento, em razão 
de estar prejudicado pela perda de seu objeto. 
Publique-se e intimem-se. 
Após as providências necessárias, arquive-se. 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002065-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CELSO ROBERTO BONFIM DOS SANTOS  
AGRAVADA: FRANCISCA HELENA DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Roraima, contra decisão oriunda da 1.ª 
Vara de Fazenda Pública, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinado-lhe a realização e 
custeio de internação compulsória para tratamento médico especializado em outro Estado, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) 
dias. 
Sustenta o agravante que além inexistir negativa de internação em instituição de saúde mantida pela 
fazenda pública estadual, inexistiria prescrição terapêutica de tratamento médico especializado fora do 
Estado. 
Assevera que seria exíguo o prazo para cumprimento da decisão e exorbitante o valor da multa diária, 
pugnando, ao final, pela revisão do decisum, inclusive liminarmente. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica a concessão da tutela de urgência. 
Nada obstante o alegado na exordial, deixou o agravante, ao menos nesta oportunidade, de demonstrar a 
presença dos requisitos legais, tornando impossível a concessão da medida inaudita altera pars: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USUÁRIO DE DROGA EM SITUAÇÃO DE 
PERIGO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO MUNICÍPIO, 
INCLUSIVE COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 
NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO SUSCITADAS PELO MUNICÍPIO. REJEITADAS. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E CONCORRENTE DOS ENTES FEDERADOS. (...) 2. Em atenção ao 
direito fundamental da dignidade da pessoa humana, o Estado, em todas as suas esferas, deve assegurar, 
prioritariamente, ao cidadão o direito à vida e à saúde fornecendo aos hipossuficientes, sem custo, o 
tratamento médico adequado de que necessitem, conforme art. 196 da Constituição Federal, e com 
disposição simétrica no art. 186 da Constituição do Estado de Alagoas. 3. A ausência de exame e laudo 
médico pericial, que indique a necessidade do tratamento pleiteado, foi bem examinada pelo Juízo a quo, 
quando na apreciação do pedido de antecipação da tutela entendeu estarem os autos originais instruídos 
com documentos aptos a demonstrar o precário estado de saúde da parte substituída, a vida errática que 
vem levado e as consequências de seu comportamento violento frente aos que lhe são próximos e a 
terceiros. 4. A constatação da real situação de saúde em que se encontra o assistido e a consequente 
indicação do tratamento adequado, somente poderá ocorrer quando da realização da perícia médica, dada 
a necessidade da presença do paciente perante os profissionais médicos. 5. É imperiosa a condução 
coercitiva para internação, tendo em vista que diante das evidências colhidas, é considerada remota a 
probabilidade de que o beneficiado se submeta a esta avaliação, voluntariamente, em dia e hora 
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devidamente designados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME." (TJAL, AI 
0802203-33.2013.8.02.0900, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro - j.: 12/06/2014) 
III - Posto isto, ausentes os pressupostos legais, indefiro a medida liminar. 
Comunique-se ao reitor singular os termos desta decisão, dispensadas as informações. 
Intime-se a agravada para contrarrazões. 
Após, abra-se vista dos autos ao ilustre representante do Parquet. 
Boa Vista, 4 de setembro de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.813606-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LUCIVALDO TEIXEIRA BEZERRA 
ADVOGADO: DR. JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS – OAB/RR Nº 1105 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RR Nº 451-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta por Lucivaldo Teixeira Bezerra, contra sentença oriunda 
da 2.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pleito de recebimento do seguro DPVAT. 
Aduz o apelante, em síntese, a nulidade do laudo pericial judicial que atestou inexistir lesão de caráter 
permanente, porquanto estaria incompleto e em desarmonia com as demais provas acostadas, pugnando 
pela reforma do julgado.   
Regularmente intimada, apresentou a apelada suas contrarrazões, pretendendo, em síntese, a manutenção 
da sentença. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica o reclame. 
Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, 
nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
Consoante se asseverou, insurge-se o recorrente contra o laudo pericial que concluiu pela inexistência de 
lesão permanente e também quanto à profissional nomeada pelo Juízo. 
Instado a se manifestar, o apelante não apresentou qualquer argumento técnico capaz de refutar as 
conclusões do expert, abstendo-se da formulação de quesitos ou indicação de assistente técnico, razão 
pela qual não se cogita da realização de nova perícia. 
Como se vê, nada obstante o alegado, deixou o recorrente de observar o disposto no art. 373, inciso I, do 
CPC, olvidando da necessidade do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não 
demonstrando a verossimilhança de suas alegações. 
Logo, não se cogita de alteração do julgado singular: 
"PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE - AUSENTE LESÃO DE CARÁTER PERMANENTE - INDEFERIMENTO DE 
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA QUE NÃO FOI IMPUGNADO 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 0000.16.000746-4, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva - 16/11/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE A LESÃO 
NÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DE ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. 
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA". (TJRR, AC 0000.16.000843-9, Câmara Cível, Rel. Des. Elaine Cristina Bianchi - p.: 05/07/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
QUANTO A MOMEAÇÃO DE PERITA. PRECLUSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ ALEGADA. LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS MOLDES DA 
LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0000.17.000868-4, Câmara Cível, Rel. Des. Almiro Padilha - p.: 05/05/2017) 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO APRESENTADA 
SOMENTE EM SEDE RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA (ART. 148, §1º, DO CPC) - AUSÊNCIA DE 
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PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.16.800478-5, Câmara Cível, Rel. Des. Almiro Padilha - p.: 19/05/2017) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso e, em virtude da sucumbência recursal, 
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois) por cento sobre o valor fixado na origem, nos termos do art. 
85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade, no entanto, ficará suspensa, ex vi do art. 98, § 3º, do CPC. 
Boa Vista, 04/09/17 
   
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.17.806782-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A 
ADVOGADO: DR. MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA – OAB/RR Nº 456-A 
APELADO: MENDELSSHON MARCELO NUNES PERRUCI 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta por Aymoré Créditos Financiamentos e Investimentos S/A, 
contra sentença oriunda da 5.ª Vara Cível, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, à falta de 
comprovação da mora do devedor. 
Argumenta a recorrente que a inicial atenderia todos os requisitos legais e que teria comprovado a mora 
por meio da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço declinado pelo apelado no contrato, 
pugnando pela reforma integral do decisório singular. 
Não houve a apresentação de contrarrazões. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica o reclame. 
Constata-se que a sentença proferida encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e 
do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, nos termos 
do art. 1.011, I, combinado com o art. 932, IV, alínea "b", ambos do CPC, combinado com o art. 90, inciso 
IV, do Regimento Interno deste Tribunal. 
Quanto à constituição em mora nas ações de busca e apreensão, prevê o § 2º, do artigo 2º, do Decreto Lei 
nº 911, de 01/10/1969:  
"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por 
carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a 
critério do credor". 
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.º 530, sob o rito dos recursos repetitivos, 
consolidou o entendimento de que "a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, 
por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos 
de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor". 
Extrai-se dos autos que a notificação teria se dado por meio de correspondência expedida diretamente pela 
apelante, cujo recebimento restou frustrado em razão da ausência do devedor (EP 1.8). 
Logo, não se verificando comprovada a constituição do devedor em mora, a manutenção do julgado é 
medida que se impõe: 
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE  
BUSCA  E  APREENSÃO.  CONSTITUIÇÃO  EM  MORA  DO  DEVEDOR FIDUCIANTE.  NOTIFICAÇÃO 
PRÉVIA. NECESSIDADE. (...). RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 
1.  Na  alienação  fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada por  notificação  extrajudicial 
realizada por intermédio do Cartório de  Títulos  e  Documentos  a  ser entregue no domicílio do devedor, 
sendo  dispensada  a  notificação pessoal (AgRg no AREsp 851.361/MS, Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  
Quarta  Turma,  julgado 8/3/2016, DJe 17/3/2016). Inteligência da Súmula nº 83 do STJ.(...) 6. Agravo 
regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 763.430/MS, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro - p.: 
20/05/2016) 
Na mesma linha a jurisprudência deste Colegiado: 
"APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA  - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RENEGOCIAÇÃO 
DA DÍVIDA - MORA DO DEVEDOR - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE A RENOVAÇÃO 
DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.  Descortinando-se dos autos a 
renegociação da dívida, tem-se como imprescindível a renovação da notificação extrajudicial destinada à 
comprovação da mora contratual, revelando-se como correta a decisão judicial que, à sua falta, extingue o 
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feito sem análise de mérito." (TJRR, AC 0010.12.715152-9, Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter - p.: 
06/03/2017) 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - 
CIENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO 
CONTRATUAL MEDIANTE CARTA REGISTRADA ENVIADA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E 
PELO BANCO - NECESSIDADE DE QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEJA EXPEDIDA POR 
INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - FÉ PÚBLICA -  
RECURSO DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.16.816974-5, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti - 
p.: 17/10/2016) 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 
DEVEDOR - TEMA 530 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INOBSERVÂNCIA - RECURSO 
DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.º 530, sob o rito dos 
recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a notificação extrajudicial realizada e entregue no 
endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de 
Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor (STJ, REsp 
1184570/MG, Segunda Seção,  Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, P.: 15/05/2012). 2. Inobservada tal regra 
pelo agravante, impõe-se a manutenção da decisão proferida no juízo de origem, que determina a 
regularização da notificação, sob pena de extinção do feito. 3. Votação unânime." (TJRR, AgInst 
0000.16.000488-3, Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter - p.: 14/07/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 1.011, I, combinado com o art. 932, IV, alínea "b", ambos do CPC, 
combinado com o art. 90, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 04/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.002025-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. ANA CAROLINE SEQUEIRA SILVA RIBERO – OAB/RR Nº 668-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA interpôs apelação cível contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 
3ª. Vara Cível de Boa Vista, na ação de cobrança do seguro DPVAT cumulada com indenização por danos 
morais nº. 0808347-55.2014.8.23.0010, ajuizada em por ela em face da SEGURADORA LÍDER DOS 
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 
O Magistrado de 1º. grau extinguiu o processo, em razão de incompetência territorial. 
A Apelante alega, em síntese, que (EP 93): 
1 - a Requerente e sua família são pessoas carentes, têm direito ao benefício da gratuidade da Justiça e de 
serem livres de qualquer condenação ao pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 4º. da 
Lei Federal nº. 1060/1950; 
2 - a competência territorial é relativa e deve ser suscitada na primeira oportunidade em que o requerido se 
manifestar nos autos; 
3 - o Magistrado não pode apontar a incompetência e julgar-se absolutamente incompetente; 
4 - "...caso a parte Apelante tivesse escolhido uma das 3  (três) opções propostas no verbete sumular, não 
seria caso de incompetência, mas de competência concorrente, nada obstante, como foi declinado na 
petição juntada no EP nº 65, estamos tratando da alegação de incompetência relativa, cuja prorrogação 
descrita no Art. 65 do NCPC é plenamente cabível" (fl. 13 do EP 93). 
Pede a reforma da sentença para que o pedido da Autora seja provido, ou a devolução dos autos ao juízo 
de origem para a continuidade do processo. Requer, ainda, a isenção de eventuais custas processuais e 
honorários. 
A Agravada afirma, em resumo, que o foro escolhido pela Autora desrespeita todas as hipóteses previstas 
no art. 53 do CPC, restando flagrante a incompetência da comarca de Boa Vista para o julgamento da 
demanda (EP 99). 
Pede que a sentença seja mantida e que as publicações sejam feitas em nome do Advogado ALVARO 
LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/RR 393-A. 
É o relatório. Decido. 
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O Relator pode, por meio de decisão monocrática, dar provimento a recurso contra julgado em manifesto 
confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. E pode não conhecer, negar 
ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. É o que 
dizem os incisos IV e VI do art. 90 do Regimento Interno do TJRR. 
Preliminarmente, destaco que a Recorrente não tem interesse recursal, quanto aos pedidos de concessão 
da Justiça gratuita e de isenção de custas processuais e honorários. 
A ela foi concedido o benefício da gratuidade ainda no início do processo, conforme EP 08, e ele, com 
fundamento na Lei Federal nº. 1060/1950, compreende todos os atos até decisão final do litígio, em todas 
as instâncias (art. 9º. da referida lei).  
Em relação à isenção, o Juiz de Direito não a condenou ao pagamento de custas ou honorários, conforme 
o seguinte trecho da sentença: 
"Ante o exposto, julgo o feito extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV do CPC. 
Sem custas, nem honorários, porquanto se verifica um declínio de competência" (fl. 04 do EP 87). 
A Apelação não merece conhecimento quanto a esses dois tópicos. 
No mais, os requisitos de admissibilidade estão presentes, portanto, passo à análise do mérito. 
Quanto ao foro competente para o ajuizamento das ações de cobrança do seguro DPVAT, o Superior 
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que constitui faculdade do autor escolher entre os 
seguintes: o do local do acidente, o do seu domicílio, do domicílio do réu. E que é caso de competência 
concorrente. 
A respeito disso, há o Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº. 1357813/RJ, de relatoria do 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, na SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, cuja ementa é a 
seguinte: 
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 
CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS 
PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT. DEMANDA 
DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU DE SEU 
DOMICÍLIO. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, constitui 
faculdade do autor escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o 
do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, ainda, o do 
domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). 
2. No caso concreto, recurso especial provido." 
Desse julgado e de outros, nasceu a Súmula nº. 540 do STJ, cujo enunciado diz: "Na ação de cobrança do 
seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente 
ou ainda do domicílio do réu." 
O ajuizamento do processo e a apresentação da contestação deram-se em 2014. Logo, as regras de 
competência consideradas aqui serão as do Código de Processo Civil de 1973 (art. 14 do CPC/2015). 
No caso concreto, a Autora reside no Município de Rorainópolis - RR (EP 1.1), Comarca de mesmo nome; 
o acidente também aconteceu naquele lugar (EP 1.2) e a sede da Ré é na cidade do Rio de Janeiro - RJ 
(EP 1.1). Não houve notícia ou discussão nos autos a respeito da existência de domicílio da Seguradora 
Líder também na Comarca de Rorainópolis ou na de Boa Vista. 
O Juiz de 1º. grau, de ofício, determinou a intimação da Requerente para manifestação a respeito de sua 
incompetência territorial (EP 81). A parte autora peticionou, pedindo a aplicação do art. 65 do CPC (EP 84). 
Constatado que o processo foi ajuizado em local diferente daquele estabelecido pelo art. 94 e pelo 
parágrafo único do art. 100 todos do Código de Processo Civil de 1973, o Magistrado declarou sua 
incompetência territorial de ofício (repito) e extinguiu o feito. 
Acontece que a competência territorial é relativa, ou seja, o juiz não pode declará-la de ofício, porque 
envolve, preponderantemente, interesses privados. A incompetência relativa argui-se por meio de exceção 
(art. 112 do CPC/1973). Se a parte não a interpuser, prorroga-se a competência (art. 114 do CPC/1973). 
Nesse sentido, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: 
"Já a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, dependendo de alegação pela 
parte, por meio de exceção de incompetência relativa (arts. 304 a 311), sob pena de preclusão. Uma vez 
que a incompetência relativa atinge regras dispostas no interesse das partes, fixa a lei prazo peremptório 
para a alegação do defeito - de quinze dias (art. 305) -, sob pena de, diante do silêncio do requerido, 
presumir-se a aceitação do foro em que a ação foi proposta, ainda que distinto daquele designado pela lei. 
Nesse caso, prorroga-se a competência do juiz incompetente, que se converte em competente para a 
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causa, diante da ausência de impugnação tempestiva da parte requerida (art. 114)" (Manual do Processo 
de Conhecimento, 5ª. ed., 2006, p. 46). 
É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado de sua Súmula nº. 33, que diz: "A 
INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFICIO." 
O fato de a parte ter ajuizado o processo em local diferente do previsto na Súmula nº. 540 não autoriza a 
declaração de incompetência de ofício, porque é justamente essa situação que provoca a prorrogação da 
competência relativa, caso não haja exceção. 
Por essas razões, autorizado pelo art. 90 do RITJRR, conheço em parte da apelação e nela dou provimento 
para declarar a nulidade da sentença, em razão da prorrogação da competência para a 3ª. Vara Cível de 
Boa Vista. 
Publique-se e intimem-se. 
Após as formalidades de praxe, arquive-se. 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001746-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: JOSÉ ELIENISSON RODRIGUES MOREIRA 
ADVOGADOS: DR. MIKE AROUCHE DE PINHO E OUTRO – OAB/RR Nº 635-N 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADA: DRA. MARIA LUCILIA GOMES – OAB/RR Nº 339-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
JOSÉ ELIENILSSON RODRIGUES MOREIRA interpôs este agravo de instrumento contra a decisão 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível de Boa Vista, na fase de cumprimento de sentença do 
processo nº. 0705577-86.2011.8.23.0010. 
O Magistrado de 1º. grau, no EP 109, percebeu não ser caso de liquidação de sentença, revogando a 
decisão do EP 100 (pela qual os cálculos da liquidação foram homologados), e determinou o envio dos 
autos ao Contador Judicial. 
O Agravante alega, em síntese, que: 
1 - não houve a intimação das partes para manifestação a respeito da impugnação do EP 105, nem da 
decisão do EP 109; 
2 - a decisão combatida é "extra petita", porque levou em consideração fundamento não suscitado pelas 
partes; 
3 - o Juiz feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois proferiu a decisão sem ouvir 
previamente as partes, em desconformidade com o que dispõem os arts. 9º. e 10 do CPC/2015. 
Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão agravada. 
Indeferi o pedido de tutela de urgência, conforme a decisão de fl. 37. 
O Agravado apresentou contrarrazões, dizendo, em resumo, que (fls. 49-55): 
1 - "... a prova pericial deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do 
magistrado, como ocorreu no caso em tela ..." (fl. 51); 
2 - o excesso de execução restou evidente; 
3 - "... o agravado ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, concluindo que o agravante possui 
créditos no montante de R$ 3.108,27 …, todavia, deve a título de inadimplência, o valor de R$ 63.433,81 …, 
referenciado para a data base de janeiro de 2016" (fls. 51-52); 
4 - "Assim, tratando-se de cálculo em discordância com o quanto determinado pela r. sentença e o v. 
acórdão, não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação para a parte se manifestar, posto 
que foi determinada a realização de perícia, e, posteriormente, a intimação das partes para manifestar-se 
de acordo com os cálculos judiciais" (fl. 52); 
5 - o parágrafo único do art. 370 do CPC permite que o magistrado produza as provas necessárias a 
instrução processual. 
Pede o desprovimento do agravo de instrumento e que as publicações sejam feitas em nome dos 
Advogados MARIA LUCILIA GOMES, OAB/RR 269-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, 
OAB/RR 389-A. 
É o relatório. Decido. 
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O Relator pode, por meio de decisão monocrática, dar provimento a recurso contra julgado em manifesto 
confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. E pode não conhecer, negar 
ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. É o que 
dizem os incisos IV e VI do art. 90 do Regimento Interno do TJRR. 
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, passo a análise do mérito. 
O requerimento para o início do cumprimento de sentença está no EP 87. Apesar disso, o Exequente fez 
um pedido de liquidação de sentença no EP 92, com a apresentação de uma planilha de cálculos, e o então 
Juiz responsável deu seguimento a ele. O Banco não se manifestou no período determinado pelo 
Magistrado, então os cálculos foram homologados, nos termos do EP 100. 
O Executado apresentou Impugnação no EP 105. O Juiz de Direito saneou o feito, revogou a decisão do 
EP 100 e remeteu os autos à Contadoria Judicial (EP 109). 
Não houve preclusão para o juiz neste caso concreto, porque o vício de forma é questão de ordem pública 
e pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do § 3º. do art. 485 do CPC/2015. 
Entendimento esse que prevalece desde o § 3º. do art. 267 do CPC/1973. 
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: 
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO ESPECIAL. 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA 
FEDERAL PROCLAMADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR DECLARAÇÃO 
DE SUA INCOMPETÊNCIA EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 473 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, 
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia 
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com 
negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso a lide, inexiste preclusão pro judicato diante 
de matérias de ordem pública, de que é exemplo a apreciação do pressuposto processual concernente à 
competência absoluta. Precedentes. 
3. Como explicam LUIZ GUILHERME MARINONI e  DANIEL MITIDIERO, 'Determinadas matérias são 
insuscetíveis de preclusão e podem voltar a ser examinadas pelo órgão jurisdicional dentro do mesmo grau 
de jurisdição ainda que já decididas. São infensas à preclusão. O art. 267, § 3º, CPC, arrola exemplos da 
espécie - os pressupostos processuais e as condições da ação são insuscetíveis de preclusão' (Código de 
Processo Civil comentado artigo por artigo. 4. ed. São Paulo: RT, 2012, nota 2 ao art. 473, p. 454). 
4. Logo, deve prevalecer a combatida decisão do TRF da 3ª Região que, ao julgar a apelação, decidiu ser 
da  Justiça Estadual a competência para julgar a ação, mesmo tendo, em anterior agravo de instrumento, 
proclamado a competência da Justiça Federal. 
5. Recurso especial a que se nega provimento" (STJ, REsp 1240091/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1ª. T., 
j. 18/10/2016 - destaquei). 
O novo CPC, contudo, traz algumas novidades a respeito da atuação do juiz. Uma delas, em atenção aos 
princípios do contraditório e da cooperação, está no art. 9º. que diz: "Art. 9º. Não se proferirá decisão contra 
uma das partes sem que ela seja previamente ouvida". A outra está no art. 10, que dispõe: 
"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 
deva decidir de ofício." 
Segundo esses dispositivos, o juiz, antes de decidir qualquer questão contrária ao interesse da parte, deve 
dar a ela a possibilidade de se manifestar. É isso que ensina Fredie Didier Jr., quando diz (Curso de Direito 
Processual Civil, vol. 1, 18ª. ed., ed. JusPodivm, 2016, p. 85): 
"O caput do art. 9º. do CPC estabelece que 'não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela 
seja previamente ouvida'. Ou seja, como regra, alguém somente pode ter uma decisão judicial proferida 
contra si após ter sido garantida a chance de ser ouvido." 
Esse direito é uma concretização do princípio do contraditório em seu prisma substancial. 
Percebi que o Magistrado de 1º. grau não deu ao Recorrente o direito de se manifestar sobre o assunto 
antes de proferir a decisão agravada. Não observou, portanto, o disposto nos arts. 9º. e 10 do CPC/2015 e, 
consequentemente, o princípio do contraditório, previsto no inc. LV do art. 5º. da CF. 
O pedido de liquidação de sentença foi feito durante a vigência do CPC de 1973, mas a decisão, pela qual 
os cálculos foram homologados, foi proferida quando o CPC de 2015 já estava em vigor. 
O CPC/2015 tem aplicação imediata aos processos em curso, mas não retroage, nem desrespeita os atos 
processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas (art. 14). 
A respeito disso, José Miguel Garcia Medina explica (Direito Processual Civil Moderno, RT, 2015, ps. 99-
100): 
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"Estabelece o CPC/2015, no art. 14, as seguintes regras, no que diz respeito à aplicação da nova norma 
processual em relação ao que sucedeu na vigência da norma revogada: 1ª.) aplica-se imediatamente aos 
processos em curso; 2ª.) não se aplica retroativamente; isso é, 3ª.) respeita os atos processuais já 
praticados; e 4ª.) respeita as situações jurídicas consolidadas." 
Sendo assim, os requisitos para o início da liquidação eram aqueles previstos pelo CPC/1973 e, para a 
homologação, os do CPC/2015. 
De fato, houve um erro procedimental por parte do Exequente, porque, no CPC/1973, quando o valor da 
condenação dependesse apenas de cálculo aritmético, o credor deveria requerer o cumprimento da 
sentença, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Era o que dizia o 
"caput" do art. 475-B do CPC/1973. Vejamos: 
"Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o 
credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a 
memória discriminada e atualizada do cálculo." 
A chamada "liquidação por cálculo" foi excluída do Código de Processo Civil de 1973 no ano de 1994, por 
meio da Lei Federal nº. 8.898/1994. Ou seja, toda a liquidação por cálculo realizada é nula de pleno direito, 
porque está em desacordo com o procedimento legal previsto no CPC/1973 (art. 475-B) e, 
consequentemente, viola o princípio do devido processo legal, previsto no inc. LIV do art. 5º. da CF. 
A liquidação por cálculo também não existe no CPC de 2015, conforme o § 2º. do art. 509, que diz: "§ 2o 
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, 
o cumprimento da sentença". 
Este Tribunal possui entendimento firmado a respeito da nulidade da "liquidação de sentença por cálculo". 
Confira-se: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR. INOBSERVÂNCIA DO 
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 523 DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO QUE SOMENTE 
COMEÇA A CORRER APÓS ESCOADO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Nos termos do art. 523 do CPC, o devedor deve ser intimado para o adimplemento voluntário da dívida, 
no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de dez por cento, honorários advocatícios de dez por 
cento e expedição do mandado de penhora e avaliação. 
2. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação, conforme preceitua o art. 525, do CPC. 
3. In casu, a decisão vergastada não observou o que dispõe o art. 523 do CPC, uma vez que homologou os 
cálculos de liquidação de sentença, sem observar a necessidade de intimação para o adimplemento 
voluntário da dívida, e, consequentemente, a necessidade de oportunizar ao Executado discutir o débito por 
meio de impugnação ao cumprimento de sentença. 
4. Recurso conhecido e provido" (TJRR - AgInst 0000.17.000405-5, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES 
DA SILVA, 2ª Turma Cível, julg.: 10/08/2017, DJe 24/08/2017, p. 14) 
*** 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO - ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE 
HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO CREDOR - PRECLUSÃO PARA O JUIZ - INOCORRÊNCIA - VÍCIO 
DE FORMA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO 
CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Não houve preclusão para o juiz neste caso concreto, porque o vício de forma é questão de ordem 
pública e pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do § 3º. do art. 485 do 
CPC/2015. Entendimento esse que prevalece desde o § 3º. do art. 267 do CPC/1973. 
2. Nessa situação, a liquidação de sentença não está regida pelo Código de Processo Civil de 2015, 
conforme estabelece o art. 14 do CPC/2015. Sendo assim, os requisitos para a liquidação de sentença 
eram aqueles previstos pelo CPC/1973. 
3. A chamada 'liquidação por cálculo' foi excluída do CPC de 1973 no ano de 1994, por meio da Lei Federal 
nº. 8.898/1994. Ou seja, toda a liquidação por cálculo realizada é nula de pleno direito, porque está em 
desacordo com o procedimento legal previsto no CPC/1973 (art. 475-B) e, consequentemente, viola o 
princípio do devido processo legal, previsto no inc. LIV do art. 5º. da CF. 
4. O art. 9º. do NCPC determina que o juiz, antes de decidir qualquer questão contrária ao interesse da 
parte, deve dar a ela a possibilidade de se manifestar. Esse direito é uma concretização do princípio do 
contraditório em seu prisma substancial. 
5. Recurso conhecido e provido" (TJRR - AgInst 0000.17.001148-0, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, 1ª Turma 
Cível, julg.: 04/08/2017, DJe 08/08/2017, p. 20)  
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Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0000.17.000682-
9, de Relatoria da Desa. Tânia Vasconcelos; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0000.16.001760-4, de 
Relatoria do Des. Cristóvão Suter. 
Em resumo: 
a) não há preclusão para o Juiz de Direito no caso concreto, por causa da questão de ordem pública; 
b) a questão de ordem pública é a nulidade absoluta da liquidação por cálculo; 
c) a decisão agravada é nula, porque o Juiz de Direito não observou os arts. 9º. e 10 do CPC de 2015 ao 
decidir sem dar a oportunidade de manifestação às partes. 
Por essas razões, autorizado pelo art. 90 do RITJRR, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento 
para declarar a nulidade da decisão combatida e, nos termos dos arts. 9º. e 10 do CPC/2015, possibilitar a 
manifestação prévia das partes. 
Publique-se e intimem-se. 
Após as formalidades de necessárias, arquive-se. 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.801093-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: RAIMUNDO NONATO MORAIS DE SOUSA 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO NONATO MORAIS DE SOUSA em face da 
Sentença proferida pelo Juiz Substituto da 2ª. Vara Cível de Boa Vista, que rejeitou a Ação de Cobrança nº. 
0801093-60.2016.8.23.0010, por ausência de comprovação do dano permanente alegado, à luz do art. 487, 
I, do CPC (EP. 47). 
O Apelante alega, em suma, que: 
recebeu administrativamente apenas parte do valor devido a título de indenização pelo acidente de trânsito; 
há algumas incongruências na Lei nº. 11.945/09 quanto aos percentuais de indenização; 
a Sentença merece ser reformada porque não atendeu o fim social a que se destina a referida Lei; 
"... a seguradora deixou de observar preceito legal específico que lhe obrigava ao pagamento integral de 
R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)" (fl.12); 
é devida a condenação da Seguradora pelo danos morais suportados. 
Ao final, requer o provimento do Apelo para que seja reformada a Sentença e julgado totalmente 
procedente o pedido autoral, bem como seja isento de eventuais custas processuais e honorários 
advocatícios (EP. 52). 
Em contrarrazões, a Apelada suscita a manutenção integral da Sentença, bem como que as intimações 
ocorram em nome do Advogado ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/RR 393-A (EP. 59).  
É o relatório. 
Da leitura do presente Recurso, não é possível concluir quais são as razões do pedido de reforma da 
Sentença (o porquê ela deve ser modificada). Trata-se da inobservância do Princípio da Dialeticidade, o 
que impede o conhecimento deste Apelo. 
Considerando que esse entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e 
do Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, não conheço da Apelação, conforme autoriza o art. 932, 
VIII, do CPC c/c o art. 90, IV, do RITJRR. 
Dispõem os arts. 1.010, III, e o art. 932, III, ambos do CPC: 
"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: […] 
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;" 
"Art. 932. Incumbe ao relator: […] 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida;" (destaquei) 
Na situação em análise, o Juiz a quo julgou improcedente o pedido autoral, na forma do art. 487, I, CPC, 
diante da ausência de provas evidenciando a invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente 
de trânsito (EP. 47). Confira-se: 
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"Como visto, trata-se de ação de cobrança seguro obrigatório de trânsito. 
Constata-se dos autos que a parte autora não compareceu à perícia médica designada, após tentativa de 
intimação pessoal no endereço constante nos autos, tampouco apresentou, ou seu advogado, a informação 
de mudança de domicílio. 
Deste modo, quando não precedida de justificação plausível e suficientemente comprovada nos autos do 
processo, a ausência da parte autora à perícia médica designada pelo juízo, após regular tentativa de 
intimação pessoal no endereço dos autos, autoriza a presunção de que houve desistência da prova técnica. 
Com efeito, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a respaldar a sua não 
localização para intimação pessoal para fins de comparecimento à perícia médica agendada. Assim, por 
faltarem evidências bastantes de eventual invalidez permanente total ou parcial decorrente exclusivamente 
de acidente de trânsito, a conclusão pela improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 
Vale consignar que, de fato, não seria lógico nem sensato que a parte autora - previamente cientificada das 
consequências advindas da sua ausência à perícia judicial - fosse insistentemente intimada e procurada 
pelo juízo para comparecer ao exame médico, com o atravancamento da marcha processual por desídia de 
litigante que deixa de promover as diligências que lhe incumbem, inclusive quando o próprio causídico é 
intimado para informar a localização de seu cliente e, todavia, não o faz. 
Nesse caso, impõe-se reconhecer a preclusão do direito à prova pericial por deliberada inércia da parte 
interessada, desde que ausente um motivo apto a justificar o não comparecimento, como é o caso da 
hipótese em tela. 
Sendo assim, diante do aspecto fático e dos fundamentos jurídicos anteriormente expostos, julgo o pedido 
contido na inaugural, extinguindo, por consequência, o processo com improcedente julgamento do mérito, 
na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil. 
Custas processuais e verba honorária pela parte autora, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa, nos 
termos do §2º do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Isentando-a, contudo, do pagamento em 
razão da gratuidade de Justiça concedida (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC)". 
Contudo, as razões do recurso aduzem, em suma, incongruências na Legislação e em nada debatem a 
respeito da reconhecida ausência de provas capazes de amparar o pedido exordial. Inclusive, em momento 
algum justifica o não comparecimento do Autor à perícia médica, nem sustenta qualquer outro fundamento 
capaz de reformar o Julgado recorrido. 
Assim sendo, o Recorrente não debateu especificamente os fundamentos da Sentença. 
A respeito do assunto, trago os seguintes Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS. 
GENERALIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 
1. Descumpre o ônus da dialeticidade a impugnação recursal fundada em premissas genéricas e evasivas 
as quais não atacam, todavia, a fundamentação especificada no julgado recorrido. 
2. Agravo regimental não conhecido". 
 (STJ, AgRg no AREsp 704.483/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 01/09/2015). 
* * * 
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO   INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO 
PRAZO PREVISTO NO ART. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC/2015. RECURSO QUE DEIXA DE 
IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA 
DOS ARTS. 932, III, E 1.021,  §  1º, DO  CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. 
1. O prazo legal para interposição de agravo interno é de cinco dias úteis, conforme o art. 219, 1.003, § 5º, 
e 1.070 do novo Código de Processo Civil. 
2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa 
circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes 
os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, 
do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Agravo interno não conhecido" 
(STJ, AgInt no AREsp 999.493/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
20/06/2017). 
Seguindo o mesmo raciocínio, colaciono Julgados deste TJRR: 
"APELAÇÃO CÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO 
INCONFORMISMO. 
Tratando-se de recurso que não enfrenta o que efetivamente foi decidido, não demonstrando o desacerto 
ou a contrariedade à lei por parte da decisão impugnada, resumindo-se à mera repetição dos argumentos 
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lançados na exordial, tem-se como violado o Princípio da Dialeticidade, tornando impossível o 
conhecimento do reclame". 
(TJRR - AC 0010.15.806548-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.: 04/08/2016, DJe 
15/08/2016, p. 25). 
*** 
"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - 
NÃO CONHECIMENTO DO APELO - RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA 
SENTENÇA - IRREGULARIDADE FORMAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO". (TJRR, AgReg 0000.15.002504-7, Câmara Única, Rel. Juiz(a) Conv. Jefferson 
Fernandes da Silva, p.: 17/02/2016). 
*** 
"AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - 
DISCUSSÃO DE MATÉRIA ALHEIA ÀQUELA TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA - 
INADMISSIBILIDADE - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - 
AGRAVO DESPROVIDO". 
(TJRR - AgReg 0000.15.002153-3, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Única, julg.: 20/10/2015, DJe 
23/10/2015, p. 43). 
Logo, o recurso não pode ser conhecido. 
Por essas razões, autorizado pelo inc. III do art. 932 do CPC c/c art. 90, IV, RITJRR, não conheço da 
presente Apelação, em razão de o Apelante não ter impugnado especificamente os fundamentos da 
Sentença. 
Ademais, condeno a Apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes elevados 5% 
(cinco por cento) do valor fixado pelo Magistrado, nos termos do art. 85, §11, do CPC e observando-se o art. 
98, §3º., CPC.  
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.09.918464-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: TINROL TINTAS RORAIMA LTDA 
ADVOGADA: DRA. JAQUELINE MAGRI DOS SANTOS – OAB/RR Nº 384-N 
APELADO: J. E. DA SILVA E CIA LTDA 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
TINROL TINTAS RORAIMA LTDA. interpôs apelação cível contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito 
da 3ª. Vara Cível de Boa Vista (EP 122), na ação de execução de título extrajudicial nº. 0918464-
89.2009.8.23.0010, ajuizada por ela em face de J. E. DA SILVA E CIA LTDA. 
O Juiz de Direito extinguiu a execução por prescrição intercorrente. 
A Apelante alega, em síntese, que (EP 125): 
1 - não houve prescrição intercorrente; 
2 - neste processo, houve morosidade do Judiciário; 
3 - "... existem ainda, condições elementares que devem ocorrer para que se possa  declarara prescrição, 
seja ela comum, seja ela a intercorrente. Podemos citar: a inércia do titular da ação pelo seu não exercício; 
ausência de causas que influenciem seu curso; etc." (fl. 03 do EP 125); 
4 - "Desta sorte, não pode haver a aplicação do instituto da prescrição intercorrente quando a mora é do 
próprio poder judiciário, pois não estaria se tratando no caso de inércia voluntária por parte do autor, pois 
em certas circunstâncias este se vê impedido de agir" (fl. 03 do EP 125); 
5 - "... uma vez que a jurisdição, enquanto atividade estatal, prevista como garantia constitucional no artigo 
5º e de seu inciso LXXXVIII da Constituição da República, deve ser eficiente, em obediência a um outro 
princípio, denominado Princípio da Eficiência..." (fl. 03 do EP 125). 
Pede a anulação da sentença para o prosseguimento do feito. 
O executado ainda não foi citado, portanto, não existem contrarrazões. 
É o relatório. Decido. 
O Relator pode, por meio de decisão monocrática, dar provimento a recurso contra julgado em manifesto 
confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. E pode não conhecer, negar 
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ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. É o que 
dizem os incisos IV e VI do art. 90 do Regimento Interno do TJRR. 
Esta apelação preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, passo à análise do mérito. 
Prescrição (comum) é a extinção de uma pretensão (art. 189 do CC), causada pela inércia do seu titular 
durante certo período de tempo, observando-se as causas interruptivas e suspensivas dessa contagem. De 
outra forma: ela decorre da inércia para o exercício da pretensão. 
A prescrição intercorrente é diferente. Ela é a extinção da exigibilidade judicial da prestação, decorrente da 
paralisação injustificada da execução, por culpa do credor, pelo prazo da prescrição comum. A pretensão já 
foi exercida, mas existe inércia no decorrer do processo. 
A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam: 
"A prescrição intercorrente constitui hipótese de extinção da exigibilidade judicial da prestação, que ocorre 
pela paralisação injustificada - por culpa do credor - da execução" (Curso de Processo Civil, vol. 3, 
Execução, 2ª. ed., RT, 2008, p. 346). 
O lapso temporal em análise, segundo consta na sentença, ocorreu antes da entrada em vigor do Código 
de Processo Civil de 2015, portanto, apreciarei a paralisação de acordo com os efeitos processuais da 
época. 
Lembro que as paralisações, decorrentes dos mecanismos da Justiça, ou seja, alheias à vontade do credor, 
não contam para a prescrição, justamente porque não configuram a "inércia do possuidor da pretensão". 
Nesse sentido, a Súmula nº. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:  
"PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCÍCIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR 
MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA 
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA" (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 
26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885). 
A esse respeito, trago, ainda, o seguinte julgado do STJ: 
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, 
CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. 
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao art. 535, II, do CPC/73 (atual 1.022, I e II, do 
Novo CPC), pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente 
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 
2. O entendimento assente neste Sodalício é de que a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia 
não justificada do credor em promover a execução durante o prazo prescricional definido em lei.  
3. A ausência de citação do executado não decorreu de fato imputável ao exequente, mas por motivos 
inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como pela conduta da própria executada, ora recorrente. 
4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pelo óbice 
da Súmula 7 do STJ. 
5. O acolhimento da pretensão recursal, no toante a existência de quitação do débito, demandaria a 
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das 
provas carreadas aos autos. 
6. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 1036536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017 - destaquei) 
É o mesmo raciocínio que é usado pelo STJ nas execuções fiscais. Vejamos: 
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA 
CREDORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. 'Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui 
o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência 
de bens penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a 
diligenciar, se mantém inerte.' (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 
2. O Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório, concluiu que não houve inércia da 
parte exequente em dar andamento ao feito, de modo que não há que se falar em prescrição intercorrente. 
A alteração de tal conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório da demanda, o que é 
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AREsp 726.188/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 22/05/2017) 
* * * 
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"ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO 
TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso 
temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do 
processo. 
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a 
ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o 
reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 
3. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017 - destaquei). 
Existe até mesmo o Tema 179 de Recursos Especiais Repetitivos, cuja tese firmada é a seguinte: "A perda 
da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se 
verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (destaquei). 
No caso em apreço, a Exequente fez o pedido de citação por hora certa em 01/07/2010 (EP 20), que ainda 
não foi apreciado, bem como a petição do EP 120 mostra que, após o ajuizamento do processo, mais de 
1400 (mil e quatrocentos) dias foram de paralisações alheias à vontade da Exequente, o que equivale a 
quase quatro anos. 
A pendência de apreciação do pedido de citação por hora certa, por si só, desconfigura a inércia da 
Exequente, porque sua solução é medida que compete unicamente ao juiz do processo, sendo alheia à 
vontade da Credora. 
Por essas razões, autorizado pelo art. 90 do RITJRR, conheço e dou provimento à apelação para declarar 
a nulidade da sentença, em razão da inocorrência da prescrição intercorrente. 
Publique-se e intime-se. 
Após as providências de praxe, arquivem-se. 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002053-1 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: MURILO AUGUSTO MARTINS – OAB/RR Nº 1793 
PACIENTE: MARIA LUZIANE SOUSA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maria Luziane Sousa, a qual teve a 
prisão domiciliar convertida em prisão preventiva, pela prática do delito previsto no artigo 33 e 35 da Lei 
11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03. 
O impetrante alega, em síntese, que anteriormente a prisão domiciliar foi concedida por motivos de 
gravidez, porém, a bebê de apenas 01 (um) ano de idade necessita do acompanhamento da mãe, pois o 
pai trabalha na iniciativa privada, não tendo tempo suficiente para cuidar da criança que necessita de 
cuidados especiais. 
Ao final, requer a concessão da liminar para conceder a prisão domiciliar da paciente, e, no mérito, a 
concessão definitiva da ordem. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Passo a decidir. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni júris e reversibilidade 
da decisão. 
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
Requisitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 
05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
Abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 

SICOJURR - 00058418

m
F

cq
cu

45
G

Y
dw

IV
B

R
6I

U
oM

Z
H

F
of

c=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 5 de setembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6051 033/148



Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 1 de setembro de 2017. 
       
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002052-3 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: ALLY TORRES DOS SANTOS 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ally Tôrres dos Santos, preso 
desde o dia 02 de agosto de 2017, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, I e IV do CPB. 
O impetrante alega, em síntese, que o paciente é doente mental, requerendo a revogação de sua prisão, 
para que receba o tratamento médico adequado em liberdade. 
Ao final, requer a concessão da liminar para colocar o paciente em liberdade e receber tratamento médico 
adequado, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Passo a decidir. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni júris e reversibilidade 
da decisão. 
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
Requisitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 
05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
Abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 1 de setembro de 2017. 
       
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002083-8 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: JOSÉ VANDERI MAIA – OAB/RR Nº 716 
PACIENTE: VANDERLEI PANTOJA PEREIRA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Tratam os autos de habeas corpus impetrado em favor de Vanderlei Pantoja Pereira, que se encontra preso 
desde o dia 22 de abril de 2017 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 
14 da Lei 10.826/2003 e art. 2º da Lei 12.850/13. 
O impetrante alega, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo 
para que seja realizada a sua citação, eis que está custodiado há mais de cem dias, sem que tenha sido 
realizada a citação pessoal. 
Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos que justifiquem a necessidade da manutenção da 
prisão, pois é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, razão pela qual requer a concessão da 
liminar para que seja revogada a prisão preventiva, e, alternativamente, a aplicação das medidas 
cautelares diversas da prisão. 
No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Passo a decidir. 
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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 e reversibilidade 
da decisão. 
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
Requisitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 
05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
Após, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 01 de setembro de 2017. 
 
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001918-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: JÉSSICA DA SILVA GOMES 
ADVOGADO: DR. MATHEUS BRINIER DE ABREU – OAB/RR Nº 1453 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADA: DRA. CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida no processo n° 0816597-
72.2017.8.23.0010, a qual deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.  
Em síntese, a agravante sustenta que realizou o pagamento das parcelas 25 e 26 antecipadamente, sendo 
que os comprovantes estão se deteriorando. 
Aduz, quanto às parcelas 27 e 28, que não existe comprovante de pagamento, tampouco autenticação 
mecânica, porém, foram devidamente pagas, pois a parcela 29 encontra-se quitada e com o 
correspondente comprovante de pagamento grampeado no carnê. 
Afirma que realizou um depósito judicial, correspondendo às parcelas 27 e 28, que restou no montante de 
R$ 1.690,96, com as devidas correções. 
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, tendo em vista a inexistência de 
débito. 
O art. 1.019 do CPC estabelece que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir-lhe efeito 
suspensivo: 
Art. 1.019. 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: 
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a 
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 
Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos recursos estão previstos no art. 995, parágrafo 
único, do CPC: 
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em 
sentido diverso. 
Parágrafo único. 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. 
A probabilidade necessária para a concessão do efeito suspensivo do recurso está suficientemente 
demonstrada, uma vez que as alegações da agravante e os documentos juntados aos autos deixam 
dúvidas quanto a existência do débito. 
Dessa forma, é mais cautelosa a suspensão da busca e apreensão deferida, eis que sua efetivação pode 
causar prejuízo irreparável à agravante. Por outro lado, não há dano para a instituição financeira em se 
aguardar o julgamento de mérito deste recurso. 
Ressalte-se que o juízo de probabilidade feito nesta fase é preliminar, portanto a análise do mérito pode 
conduzir à conclusão distinta. 
Considerando o preenchimento dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, defiro o pedido. 
Defiro o pedido de justiça gratuita. 
Intime-se o agravado para que se manifeste no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. 
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Comunique-se ao Juízo de origem. 
Efetuar as diligências necessárias. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista/RR, 16 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002090-3 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: EUFLÁVIO DIONÍZIO LIMA – OAB/RR Nº 180-A 
PACIENTES: JOSÉ KELLYONE VIEIRA COSTA E OUTRO 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA VULNERÁVEIS 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de José Kellyone Vieira Costa e Bruno 
Aleffy Sousa Dos Santos, apontando como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra 
Vulneráveis de Boa Vista/RR. 
Relata, em síntese, o impetrante, que os ora pacientes encontram-se presos preventivamente desde 
26/08/17, pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 157, §2º, incisos I e II e art. 288, ambos do 
Código Penal, e art. 244-B do ECA. 
Aduz que a decisão proferida em audiência de custódia é genérica, por restringiu-se a motivar que a soltura 
dos flagranteados traria risco à ordem pública e a instrução processual, bem como que o acusado 
Gerleandro Pereira da Silva possui outros flagrantes, sem, contudo, particularizar a decisão em relação aos 
ora pacientes.  
Sustenta que os requisitos da preventiva não foram devidamente analisados, tendo em vista que tratam-se 
de pacientes que possuem bons antecedentes, primários, estudam e possuem residência fixa, sendo que o 
paciente Bruno Aleffy dos Santos necessita apresentar-se na junta do serviço militar e que a filha do 
paciente José Kellyone Vieira depende do sustento do mesmo. 
Ao final, requer liminarmente, a liberdade provisória, mediante expedição do competente alvará de soltura, 
para que seja sanado o constrangimento ilegal causado em desfavor dos pacientes (cf. inicial de fls. 02/08, 
com documentos juntados às fls. 09/74). 
É o relatório. 
Decido. 
In casu, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido, pois como acertadamente decidiu a juíza a quo, 
a segregação cautelar dos ora pacientes é a medida que se impõe. Vejamos. 
Verifico do APF às fls.40/47, que os pacientes foram presos pela suposta prática do crime de roubo 
majorado, com uso de simulacro de arma de fogo, em concurso de quatro pessoas, sendo um deles menor 
de idade. 
Às fls. 46, o paciente Bruno Allefy confessou que cometeu o crime para conseguir dinheiro para irem a uma 
festa que ocorreria no dia seguinte no balneário sacolejo, o que também foi confirmado pelo paciente José 
Kellyone.  
Assim, o menor informou à fls. 44 que escolheram a vítima em conjunto, quando esta estava sentada na 
porta de sua casa, a qual, inclusive, sofreu coronhadas do menor F.M.P., ato contínuo, após o crime, os ora 
pacientes aguardavam os comparsas no carro enquanto Gerleando Pereira da Silva e o menor F.M.P., 
roubavam o celular da vítima, (cf. fls. 45).  
Constato que a decisão da audiência de custódia destaca que aparentemente há uma associação para a 
prática de crimes por parte dos flagranteados, mormente por ter sido encontrado dentro do carro utilizado 
para o delito dois aparelhos celulares de origem não informada e duas armas, tendo o menos F.M.P. 
informado que uma delas é de sua propriedade (cf. fls. 69). 
Assim, amplamente demonstrada a necessidade de medida cautelar extrema, haja vista tratar-se de crime 
que revestiu grave ameaça à pessoa, sendo irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis do 
acusado (STJ, RHC 73.953/MG, 5.ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 18/10/2016, DJe 03/11/2016), razão 
pela qual não assiste razão ao impetrante. 
Insta destacar que o STF firmou entendimento no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a 
prisão cautelar decretada para possível integrante de organizações criminosas (Ag. Rg. no HC 121622, 
08/04/2014), como é o caso do presente writ. 
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Desse modo, resta-me claro que a custódia preventiva deve ser mantida com o fito de se manter a ordem 
pública e a aplicação da lei penal, bem como entendo que, neste momento, seria desproporcional a 
substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar, haja vista que crimes como este causam 
repercussão negativa na sociedade. 
Ressalte-se que a máxima é de que ninguém deve ser preso antes de ser devidamente comprovada a 
culpa, porém, é notório no meio jurídico o entendimento de que as prisões cautelares não violam o princípio 
da presunção de inocência, o que afasta o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de liminar. 
Entendo dispensável o pedido de informações. 
Publique-se e intime-se. 
Após, abra-se vista a douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. 
Boa Vista (RR), 01 de setembro de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.830205-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
APELADO: ORTIZ MARCOS MARTINS PEDROSO 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – 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 
da sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, 
condenando-a ao pagamento de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos), extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 
Irresignada, aduz a apelante que a sentença deve ser reformada, pois o MM. Juiz não observou a 
prescrição aplicável ao caso, uma vez que entre a data do requerimento administrativo e do ajuizamento da 
ação já havia transcorrido prazo superior a três anos.   
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o sucinto relato. 
Decido, 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 afastou a alegação de prescrição, 
entendendo que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional. 
Ocorre que segundo o art. 206, § 3º, IX do Código Civil, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, segundo 
vejamos: 
Art. 206. Prescreve: 
(…) 
§ 3.º Em três anos: 
(…) 
IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 
responsabilidade civil obrigatório. 
A Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também menciona sobre do assunto: "A ação 
de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos". 
Somado a isso, a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça STJ esclarece acerca da contagem da 
seguinte forma: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 
segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. 
Nesse sentido, devemos considerar que o conhecimento do dano, pelo apelado, ocorreu a partir da 
realização dos exames médicos (EP. 1.2), os quais datam 01/06/2012 (ressonância magnética do joelho 
direito), 30/07/2012 (ressonância nuclear magnética do ombro esquerdo) e 31/07/2012 (ultra-sonografia da 
mão esquerda). 
Para tanto, se compararmos a data do requerimento administrativo (22/09/2015) ou a data do ajuizamento 
da ação (20/10/2015) com qualquer dos dias dos exames supracitados restará claro que houve prescrição 
da pretenção autoral. 
Isso porque entre as datas dos exames em relação ao requerimento administrativo ou ao ajuizamento da 
demanda já havia passado mais de três anos, resultando na perda do direito de ação pela vítima. 
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Assim é o entendimento jurisprudencial desta Corte: 
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRESCRIÇÃO TRIENAL - OCORRÊNCIA - 
TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - AUSÊNCIA DE 
INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO APÓS O ACIDENTE - 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  
(TJRR – AC 0010.14.825703-2, Rel. Juiz(a) Conv. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Única, 
julg.: 12/11/2015, DJe 18/11/2015, p. 9)  
Do exposto, conheço e dou provimento ao apelo, reformando a sentença, para reconhecer a incidência da 
prescrição ao caso em comento, nos termos do art. 206, §3º, IX, do Código Civil c/c ao art. 90, V, do 
RITJRR.   
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 31 de agosto de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002042-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: JOSÉ CLAUDIO SILVA E OUTROS 
ADVOGADO: DR. DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO – OAB/RR Nº 550-N 
AGRAVADO: MANOEL LUIZ MARTINS BEZERRA 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por José Cláudio Silva 
e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista que indeferiu o 
pedido liminar formulado nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório n.º 0825693-
48.2016.8.23.0010. 
Argumentam os recorrentes, em síntese, que o indeferimento da medida gera insegurança jurídica aos 
jurisdicionados, uma vez que houve entendimento diverso em situação idêntica analisada nos autos da 
ação n.º 0823177-55.2016.8.23.0010. 
Aduzem, ainda, que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela pretendida, razão pela qual, 
pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para conceder a medida cautelar, determinando-se a 
expedição do mandado de manutenção da posse da área remanescente indicada nos autos. 
Juntou aos autos os documentos essenciais e os que entendeu necessários ao deslinde da controvérsia. 
É o breve relato. DECIDO. 
É sabido que para a concessão da antecipação da tutela pretendida devem estar presentes dois requisitos 
legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil ao processo. Ausente 
um deles é de rigor o seu indeferimento. 
Analisando os autos não vislumbro a fumaça do bom direito que permita a concessão da medida pretendida. 
Isso porque, é cediço que nas ações possessórias é imprescindível a comprovação da ameaça de turbação 
ou esbulho iminente da posse, o que, em juízo de cognição sumária, não se verifica na hipótese. 
Ademais, importante mencionar que na ação indicada como semelhante  houve a demonstração de 
esbulho da posse da autora, justificando o deferimento da liminar. 
ISSO POSTO, indefiro a antecipação da tutela pretendida. 
Dispensada a intimação da parte agravada, em virtude da inexistência de formação da relação processual. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.05.105370-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. JOÃO ROBERTO ARAÚJO – OAB/RR Nº 353-P  
APELADOS: J. VIEIRA GOMES E CIA LTDA E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
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DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0105370-
49.2005.8.23.0010, o qual declarou a extinção do feito pela prescrição intercorrente. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante sustentou, em síntese, que para a verificação da prescrição, 
em qualquer de suas modalidades, seja a do art. 174, CTN, seja a intercorrente, fundada no art.40 da LEF, 
não bastaria o simples decurso do lapso quinquenal, sendo curial que aliado ao decurso do tempo fosse 
verificada a inércia do ente Exequente em promover atos de impulso processual. 
Pontuou, ainda, que não se vislumbra a inércia da Fazenda Pública, uma vez que esta teria dado o devido 
cumprimento a todas as decisões proferidas pelo Juízo a quo, bem como que os autos da presente 
Execução Fiscal não teriam ficado paralisados por mais de 5 anos, sendo o último ato processual da 
Fazenda Pública manejado em março/2015. 
Pontou, ainda, que apesar dos fundamentos da r. sentença recorrida, não há falar em inconstitucionalidade 
do art. 40, caput e § 4º da Lei 6.830/80, pois tais dispositivos não alteraram ou modificaram prazos 
prescricionais, e sim regulamentaram o processo para aplicação de prazo já determinado por lei para 
racionalizar a atividade processual.  
O Recorrente pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença de piso seja reformada.  
A parte Apelada não apresentou contrarrazões.  
Eis o breve relato. DECIDO 
Dispõe o art. 90, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
(...) 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; (SEM GRIFOS NO ORIGINAL) 
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem, após análise dos autos e as razões recursais expendidas pela Fazenda Pública Apelante, tenho 
que o recurso não merece provimento. 
Inicialmente, cumpre ressaltar que o poder do Estado de cobrar seus tributos não pode ser eterno, 
encontrando limite no instituto da prescrição, em razão do princípio da segurança jurídica 
Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que a ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, consoante dicção 
do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.  
Por sua vez, dispõe o art. 156, V, do CTN, que a prescrição e a decadência são causas de extinção do 
crédito tributário.  
Assim sendo, o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados da constituição do 
crédito tributário, é causa de sua extinção, em decorrência da prescrição, a teor do disposto no artigo 174, 
combinado com artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. 
Entretanto, existem situações definidas em lei em que o prazo prescricional é interrompido, sendo 
integralmente devolvido ao credor, ou suspenso, ficando sem fluência durante o tempo que durar a 
respectiva causa, voltando ao seu curso normal pelo tempo que lhe faltava. As causas interruptivas vêm 
expressas no art. 174 do CTN, vejamos: 
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva. 
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 
II - pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 
devedor. 
O artigo 174 do CTN, supratranscrito, ao trazer as hipóteses de interrupção, também passou a prever a 
possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual se opera durante o trâmite processual, 
em decorrência da inércia injustificada da parte Exequente.  
Pois bem. Além das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional, a Lei de Execuções Fiscais, em seu 
art. 40, trouxe a previsão de novas situações em que o prazo da prescrição intercorrente é suspenso e 
interrompido, in verbis: 
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Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados 
bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda 
Pública. 
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens 
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 
prosseguimento da execução. 
§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
Tal dispositivo legal foi interpretado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o verbete 
sumular n.º 314, vazado nos seguintes termos: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 
Apesar disso, ainda que o Egrégio STJ tenha editado a súmula supracitada, admitindo a suspensão do 
prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, entendendo como aplicável a suspensão do prazo 
prescricional por um ano, enquanto estiver suspenso o curso do processo de execução, em virtude de não 
serem encontrados o devedor ou bens penhoráveis, tenho que tal norma não deve ser aplicada ao caso 
sub judice.  
Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 146, inciso III, alínea "b", dispõe que cabe à lei 
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre 
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. 
Atualmente, as normas gerais de Direito Tributário que estabelecem as regras concernentes à prescrição e 
decadência, estão dispostas no CTN, o qual foi promulgado como lei ordinária, mas recepcionado pela 
atual Carta Constitucional como Lei Complementar, cumprindo, portanto, o disposto no art. 146, III, "b", da 
CF.  
Todavia, como já aduzido anteriormente, a Lei 6.830/80, em seu art. 40, caput, ao enunciar que "O Juiz 
suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição", trouxe em seu bojo um 
prazo de suspensão da prescrição não previsto no CTN. 
No mesmo sentido, com o advento da Lei nº 11.051/04, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei 6.830/80, 
restou estabelecida uma nova causa de interrupção da prescrição, também não prevista no CTN. 
Nada obstante, as hipóteses de suspensão e interrupção do prazo prescricional trazidas ao ordenamento 
jurídico brasileiro pela Lei de Execuções Fiscais, padecem de vício de inconstitucionalidade formal, na 
medida em que a precitada Lei foi promulgada e recepcionada pela CF/1988 com status de Lei Ordinária, 
não podendo, portanto, tratar das matérias elencadas no art. 146, III, "b", da CF. 
Tal raciocínio já havia sido sufragado pela jurisprudência do TRF da 4ª Região, o qual acolheu em parte o 
incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 4º e caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, vejamos: 
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80. SUSPENSÃO DO 
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA EM 
PARTE. 1. Tanto a Constituição de 1967 como a de 1988 conferiram apenas à lei complementar 
estabelecer normas gerais de direito tributário, nas quais se insere a prescrição. 2. A Lei nº 5.172/66 
(Código Tributário Nacional) foi recepcionada como lei complementar pelas Constituições de 1967 e 1988. 
Em seu artigo 174, cuidou exaustivamente da prescrição dos créditos tributários, fixando prazo de cinco 
anos e arrolando todas as hipóteses em que este se interrompe. Não tratou, porém, acerca da suspensão 
do lapso prescricional. 3. Não poderia o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 instituir hipótese de suspensão do 
prazo prescricional, invadindo espaço reservado pela Constituição à lei complementar. 4. Da interpretação 
conjunta do caput e do § 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, depreende-se que o início do prazo 
prescricional intercorrente apenas se dá após o arquivamento, que, de acordo com o parágrafo segundo do 
mesmo artigo, é determinado após um ano de suspensão. Assim, em primeiro lugar, não corre prescrição 
no primeiro ano (artigo 40, caput) e, em segundo, chega-se a um prazo total de seis anos para que se 
consume a prescrição intercorrente, o que contraria o disposto no CTN.5. Acolhido em parte o incidente de 
argüição de inconstitucionalidade do § 4º e caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 para, sem redução de 
texto, limitar seus efeitos às execuções de dívidas tributárias e, nesse limite, conferir-lhes interpretação 
conforme à Constituição, fixando como termo de início do prazo de prescrição intercorrente o despacho que 
determina a suspensão (artigo 40, caput). 
(TRF-4 - ARGINC: 46714620034047200 SC 0004671-46.2003.404.7200, Relator: LUCIANE AMARAL 
CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 27/08/2010,  CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: D.E. 
14/09/2010) 
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O julgado supracitado foi objeto de Recurso Extraordinário no Colendo STF (RE 636562), tendo este 
Tribunal reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
Nos autos do RE 636562 já há manifestação do Procurador-Geral da República, o qual exarou parecer 
opinando pela incompatibilidade da parte final do caput, art. 40 da LEF, afirmando ser incompatível com o 
disposto no artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, vejamos: 
No mérito, o disposto na parte final do caput, art. 40 da LEF é incompatível com o disposto no artigo 146, 
inciso III, "b", da Constituição Federal, que reserva à lei complementar estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência tributárias, inclusive sobre 
interrupção e suspensão dos prazos. 
Observa-se, ainda, que nos autos do respectivo Recurso Extraordinário, não há determinação de 
sobrestamento dos feitos pendentes de julgamento. 
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de 
Inconstitucionalidade na Apelação Cível n.º 0010.01.009220-2, reconheceu a inconstitucionalidade do caput 
do art. 40, e § 4º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §4.º DA LEF. OFENSA AO ART.; 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que ‘a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva’ não 
sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do art. 40 e §4.º da Lei de 
Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente do STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (|DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4.   Inconstitucionalidade reconhecida.  
(Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação Cível n.º 0010.01.009220-2 - Tribunal Pleno, Rel. Juiz 
Convocado Euclydes Calil Filho, j. 12/12/2012, DJe 4936, de 19/12/2012). 
Deveras, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte, compreendeu que o artigo 174, do CTN, ao prever que "a 
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 
definitiva" não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional, constantes do art. 40, caput, 
e § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais. 
Tal decisão, ainda que não tenha transitado em julgado, já serve de paradigma para as decisões deste 
órgão colegiado.  
No caso presente, resta, portanto, afastada a incidência da parte final do artigo 40, caput e do § 4º, da LEF, 
razão pela qual a análise da ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no artigo 174, caput, I 
e IV, do CTN, assim como consignado na sentença de piso. 
Desse modo, a regra prescricional aplicável ao caso concreto é a que alude ao reinício da contagem do 
prazo, ante a ocorrência da causa interruptiva prevista no inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do CTN. 
Quanto a este ponto, cumpre observar o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS, 
submetido aos auspícios da repercussão geral, decidiu que a LC 118/2005 somente se aplica às ações 
ajuizadas a partir da vigência da referida norma, o que ocorreu em 09 de junho de 2005. 
Por conseguinte, nos termos do art. 174, I, do CTN, as ações propostas após a vigência da LC n.º 
118/2005, tem seu prazo interruptivo contado da data despacho que ordenar a citação em execução fiscal. 
Já as ações propostas antes da vigência do dispositivo precitado, tem seu prazo prescricional interrompido 
pela citação pessoal feita ao devedor.  
Dessa forma, como a presente ação foi ajuizada em abril do ano de 2005, ou seja, quando ainda não 
estava em vigor a LC n.º 118/2005, a interrupção da prescrição se deu com a citação da parte Executada, o 
qual ocorreu no mês de maio de 2006 (fls. 39 - EP n.º 1.1). 
Portanto, verifico que desde a data da citação da parte Executada, passaram-se mais de 05 (cinco) anos, 
sem que tenha havido outra causa suspensiva ou interruptiva comprovada pela parte Exequente, nem 
qualquer ato relevante que importasse em modificação do processo. 
Por sua vez, a alegação de não ocorrência da prescrição em razão da postura proativa da Fazenda no 
sentido em realizar inúmeras diligências, também não merece acolhimento, pois, ainda que não fosse 
declarada a inconstitucionalidade da parte final do art. 40, caput, e § 4º, da LEF, a jurisprudência desta 
Corte de Justiça vem entendendo como inércia da Fazenda Pública não somente as situações de total 
abandono do processo, como também aqueles casos em que, embora exista um vai e vem dos autos e/ou 
de pedidos, tal movimentação não seja capaz de modificar a situação processual. (Precedente: TJRR, AC n. 
0010.06.128890-7, Rel. Des. Almiro Padilha). 
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No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do E. STJ: 
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO 
TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Em 
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se 
inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente" (Súmula 314/STJ). 2. "Os requerimentos para 
realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o 
condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (AgRg no REsp 1.208.833/MG, 
Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 3/8/12). 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no 
AREsp: 383507 GO 2013/0254381-1, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 
22/10/2013,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2013) 
Nesse ínterim, resta inequívoca a ocorrência da prescrição relativamente aos créditos fiscais perseguidos 
na execução fiscal, nos termos da sentença objurgada. 
No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência dominante da Câmara Cível desta Corte de Justiça: 
REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE 9 
(NOVE) ANOS ENTRE A PRIMEIRA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DA AÇÃO E 
A SENTENÇA. SENTENÇA INTEGRALIZADA.  
1. De acordo com o art. 174 do CTN (redação anterior à LC 118/05), a prescrição se interrompe com a 
citação do executado, período em que se recomeça o cômputo quinquenal, mas, desta vez, para o 
reconhecimento da prescrição intercorrente, que ocorre no curso do feito executivo. 
2. Assim o é para que não sejam permitidas demandas eternas, em homenagem a diversos princípios 
constitucionais, notadamente, o da segurança jurídica e o da duração razoável do processo. 
3. Esta Corte já se manifestou expressamente sobre a inviabilidade de aplicação das causas de suspensão 
e interrupção dos prazos prescricionais trazidas pelo art. 40, caput e §4º da LEF, bem como pela não 
aplicação da Súmula 314/STJ. Repercussão Geral reconhecida pelo  STF RE 636562. 
4. No caso dos autos, o executado foi citado em 23/02/2001. A partir desta data até a prolação da sentença, 
que reconheceu a prescrição intercorrente (09/09/2010 ), passaram-se 9 (nove) anos, sem a Fazenda 
Pública lograsse êxito em localizar bens do executado para saldar a dívida. 
5. Sentença integralizada. 
(TJRR – RN 0010.01.009699-7, Rel. Juiz(a) Conv. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Única, julg.: 
08/04/2014, DJe 12/04/2014, p. 41-42) 
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
40, §4.º, DA LEF RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE EM AÇÃO PRÓPRIA - 
INÉRCIA CONFIGURADA - "DECISUM" CORRETO - RECURSO DESPROVIDO. 
(TJRR – AgInt 0000.15.002486-7, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Cível, julg.: 18/08/2016, DJe 
23/08/2016, p. 24) 
Diante do exposto, considerando o que dispõe o art. 90, VI, do RITJ/RR, conheço e nego provimento ao 
recurso. 
P. I. 
Boa Vista (RR), em 31 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.10.918529-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: JOSÉ MARIA DA SILVA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos da ação de Execução Fiscal n.º 0918529-
50.2010.8.23.0010, a qual declarou a extinção do feito em face da ocorrência da prescrição. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante aduziu, em síntese, que o presente processo foi suspenso por 
mecanismos da justiça que obstaram o andamento processual da ação em razão do seu baixo valor, qual 
seja o Provimento CGJ n.º 01/2009, de forma que não há que se falar em prescrição. 
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Sustenta que a presente execução pode ser restabelecida, dando-se o seu prosseguimento, haja vista que 
o valor atualizado da dívida superou o valor mínimo previsto no provimento atual da CGJ. 
O Recorrente pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de extinguir os efeitos da 
sentença vergastada, para que se possa retomar a execução.  
Eis o breve relato. DECIDO. 
Inicialmente, considerando as razões expendidas às fls. 06/09, recebo o presente recurso.  
Dispõe o art. 90, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
(…) 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem. Cumpre ressaltar que o poder do Estado de cobrar seus tributos não pode ser eterno, 
encontrando limite no instituto da prescrição, em razão do princípio da segurança jurídica. 
Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que a ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, consoante dicção 
do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. 
Por sua vez, dispõe o art. 156, V, do CTN, que a prescrição e a decadência são causas de extinção do 
crédito tributário. 
Assim sendo, o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados da constituição do 
crédito tributário, é causa de extinção do crédito tributário, em face da ocorrência da prescrição, a teor do 
disposto no artigo 174, combinado com artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. 
Entretanto, existem situações definidas em lei em que o prazo prescricional é interrompido, sendo 
integralmente devolvido ao credor, ou suspenso, ficando sem fluência durante o tempo que durar a 
respectiva causa, voltando ao seu curso normal pelo tempo que lhe faltava. 
Pois bem, analisando os autos, constato que a Fazenda não deu causa à demora no trâmite da execução. 
Com efeito, verifico que a ação foi ajuizada no mês de novembro de 2010, contudo, até o presente 
momento não foi exarado despacho ordenando a citação do devedor. 
Isso porque, desde o ajuizamento da ação foi determinada a suspensão do processo diversas vezes, em 
razão do valor do débito cobrado, nos termos do Provimento CGJ/TJRR n.º 01/09, que estabeleceu o 
arquivamento, sem baixa no Cartório Distribuidor, das ações de execução fiscal, cujo valor seja inferior a 05 
(cinco) UFERR. 
De tal modo, não pode a parte credora ser penalizada com decreto de prescrição por motivos inerentes ao 
Poder Judiciário. 
Dessa forma, descontado do período total de tramitação do feito aquele interregno em que restou 
paralisado em virtude de mecanismo inerente ao Judiciário, verifico que não transcorreu o prazo 
prescricional de 05 (cinco) anos. 
No mesmo sentido, colha-se o entendimento desta Corte de Justiça: 
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE COM 
FUNDAMENTO NO ARTIGO 128 DO PROVIMENTO Nº. 1/2009 DA CORREGEDORIA-GERAL DE 
JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça adotou o 
entendimento de que o período do arquivamento provisório, decorrente do baixo valor da execução, com 
fundamento no art. 128 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, não pode ser utilizado 
para prejudicar a fazenda pública, visto que ela não deu causa à demora do processo. 2. No caso concreto, 
descontando-se os períodos de arquivamento provisório com fundamento no art. 128 mencionado, não 
houve prescrição intercorrente. (TJRR – AC 0010.10.921412-1, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, 1ª Turma 
Cível, julg.: 04/08/2017, DJe 08/08/2017, p. 25)  
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para cassar a sentença de piso, 
afastando a ocorrência da prescrição do crédito tributário, determinando o retorno dos autos ao juízo de 
origem, para regular prosseguimento do feito. 
P. I. 
Baixas necessárias. 
Boa Vista – RR, em 31 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
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Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001982-2 - CARACARAÍ/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: MARCELO DE OLIVEIRA MENEZES 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CARACARAÍ 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
A liminar, em sede de habeas corpus, é medida cautelar excepcional. 
No caso em apreço, cotejando os argumentos da impetração com as informações prestadas pela 
autoridade coatora (fl. 34), não se afigura patente o constrangimento ilegal. 
Primeiro, porque a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 14/14-v), e as que 
indeferiram os pedidos de sua revogação (fls. 18/18-v e 21/21-v), demonstram satisfatoriamente a 
necessidade da medida extrema, sendo irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis do acusado 
(STJ, RHC 76.626/MG, 5.ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/10/2016, DJe 07/11/2016). 
Segundo, porque, em princípio, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tendo a jurisprudência 
firmado o entendimento de que o tempo para a formação da culpa não pode ser aferido através de mero 
cálculo aritmético, admitindo dilações justificadas (STJ, RHC 69.319/RJ, 6.ª Turma, Rel.ª Min.ª Maria 
Thereza de Assis Moura, j. 05/05/2016, DJe 16/05/2016). 
ISTO POSTO, ausente o fumus boni juris, indefiro o pedido de liminar. 
Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017.  
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001981-4 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DE RORAIMA, em favor de JEFFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, alegando constrangimento ilegal por 
parte do MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal, em virtude de o paciente encontrar-se preso 
preventivamente desde 19/07/2016, por suposta infração ao art. 155, § 4.º, I e IV, do CP. 
Sustenta a impetrante, em síntese, que há excesso de prazo na formação da culpa, não causado pela 
defesa. 
Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de relaxar a custódia cautelar do paciente. 
Juntou documentos (fls. 22/65 e 77/82). 
As informações foram prestadas, às fls. 69/74, porém referem-se a outra ação penal envolvendo o mesmo 
réu. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
A liminar, em sede de habeas corpus, é medida cautelar excepcional. 
No caso em apreço, entendo que estão presentes os seus requisitos. 
O fumus boni juris reside no fato de que o paciente se encontra preso preventivamente há 409 
(quatrocentos e nove) dias, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, tendo sido designada 
audiência de instrução e julgamento por sete vezes, das quais cinco não foram realizadas pelo réu não ter 
sido apresentado pelo sistema prisional e nem localizado dentro da própria penitenciária, motivos que não 
podem ser atribuídos à defesa ou em seu benefício (fls. 41, 44, 48, 50, 55, 56 e 79), o que, em princípio, 
viola qualquer critério de razoabilidade. 
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Nesse contexto, o acentuado retardo no trâmite do processo e o alongado prazo de custódia provisória do 
paciente (01 ano, 01 mês e 13 dias) revelam indícios de excesso de prazo na manutenção da segregação, 
constrangimento reparável na via estreita do writ. 
Além disso, o réu não pode ficar à mercê da ineficiência estatal. 
O periculum in mora, por sua vez, decorre do disposto no art. 5.º, LXV, da CF. 
No entanto, considerando o indicativo de reiteração delitiva, conforme certidões de fls. 61, 63 e 64, entendo 
necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, I (in fine) e § 2.º, 
do CPP. 
ISTO POSTO, concedo a liminar, para relaxar a prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo, com 
a imposição das medidas cautelares do art. 319, I, II, IV e V, do CPP, nos seguintes termos: 
a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, bem como comparecimento 
aos demais atos do processo; 
b) proibição de frequentar casas noturnas;  
c) proibição de mudar de endereço ou se ausentar da Comarca em que reside, sem prévia comunicação à 
autoridade judiciária; e 
d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, das 22:00 às 6:00 horas. 
Expeça-se o alvará de soltura. 
Em seguida, oficie-se novamente ao MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal, para que preste as 
informações relativas à Ação Penal n.º 0010.16.012678-4, no prazo de 05 (cinco) dias - art. 173, I, do 
NRITJRR. 
Após, dê-se vista ao Ministério Público de 2.° grau.  
Publique-se. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017.  
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002068-9 - RORAINÓPOLIS/RR 
IMPETRANTE: CLÓVIS JOÃO BARRETO DO NASCIMENTO – OAB/AM Nº 8302 
PACIENTES: FREDISLEY DOS SANTOS ASSUNÇÃO E OUTRO 
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 Fredisley dos Santos Assunção e 
André Azevedo, denunciados em dezembro de 2014, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos 
artigos 33 ambos da Lei nº 11.343/2006. 
Em síntese, o impetrante alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de 
prazo para a formação da culpa, pois estão presos há mais de mil dias sem que a instrução tenha sido 
concluída. 
Ao final, requer a concessão da liminar para que os pacientes sejam colocados em liberdade, e, no mérito, 
a concessão definitiva da ordem. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Passo a decidir. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni júris e reversibilidade 
da decisão. 
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
Requisitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 
05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
Abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 30 de agosto de 2017. 
 
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
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HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002069-7 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: NILTER DA SILVA PINHO – OAB/RR Nº 153-N 
PACIENTE: LUIS GUILHERME MOTA CAVALCANTE 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luis Guilherme Mota Cavalcante, 
preso desde o dia 2 de fevereiro do ano de 2017, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 155, 
parágrafo 4º, IV, todos do CPB. 
Em síntese, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo 
para a formação da culpa, pois o paciente está preso cautelarmente há 6 (seis) meses. Ainda, que o 
paciente não preenche as hipóteses previstas no artigo 312 do CPP. 
Ao final, requer a concessão da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, e, no mérito, a 
concessão definitiva da ordem com a possível decretação das medidas constantes no artigo 319 do CPP. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Passo a decidir. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni júris e reversibilidade 
da decisão. 
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
Requisitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 
05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
Abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 30 de agosto de 2017. 
 
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.810378-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: HELTON LUIZ JOHNSON DA SILVA 
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES – OAB/RR Nº 1092-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista (RR), que julgou improcedente o pedido de indenização. 
O apelante alega que o laudo (E.P.25) foi inconclusivo. 
Acrescenta que a perita não observou os documentos acostados aos autos, que comprovam o nexo causal 
entre as lesões e o acidente. 
Neste sentido, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença. 
Em contrarrazões, a apelada pede a manutenção da sentença em sua integralidade. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, razão pela qual passo a decidir 
monocraticamente. 
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O art. 278 do CPC/15, dispõe que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 
O apelante foi intimado acerca da juntada do laudo pericial, E.P.28, contudo, não apresentou 
manisfestação. 
Assim, as alegações da apelante, que dizem respeito à inveracidade do laudo pericial não merecem 
acolhimento, ante a preclusão. 
Cito, precedentes desta Corte: 
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJRR – AC 
0010.15.827502-3, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 15/07/2016, DJe 19/07/2016, 
p. 18) 
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA 
INVALIDEZ - TABELA PREVISTA NA LEI N.º 6.194/74 - DEBILIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA 
MÉDICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO .(TJRR – AC 0010.15.813126-7, Rel. Des. 
CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.: 30/06/2016, DJe 07/07/2016, p. 30) 
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO DAS ADIs N.ºs 4627/DF e 
4350/DF. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ, PARCIAL E/OU PERMANENTE. 
APLICAÇÃO DA TABELA DE ACORDO COM O ART. 3.º DA LEI N.º 6.194/74. LAUDO PERICIAL COM 
BASE NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. APELO 
DESPROVIDO". (TJRR, AC 0010.14.811359-9, Câmara Única, Rel. Des. Mauro Campello, p.: 09/05/2015) 
Por estas razões, com fundamento nos artigos 485, VI, e 932, III, ambos do CPC, c/c art. 90, IV, do RITJRR, 
nego provimento ao recurso. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 22 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001899-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: FELIPE EDUARDO ALVES BATISTA MANZOLI 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível, em face de sentença que julgou improcedente pedido do autor, dada a 
ausência do apelante para a realização de perícia médica. 
O apelante alega que não recebeu a intimação para fins de realização de prova pericial. 
Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim que a sentença seja anulada e o feito retorne 
à origem para a intimação pessoal do apelante para comparecer à perícia ou, subsidiariamente, pede a 
extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC15. 
Em sede de contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença em sua integralidade. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
Procede a alegação de ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia, não obstante tal 
medida seja imprescindível, por força do art. 474 do CPC/15, que diz: "As partes terão ciência da data e do 
local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova."  
Assim, por se tratar de ato a ser praticado pessoalmente, imprescindível a intimação pessoal do apelante 
para tanto. 
Cito os seguintes precedentes: 
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - FALTA DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 
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(TJRR - AC 0010.15.820489-0, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, Câmara Cível, julg.: 23/06/2016, 
DJe 28/06/2016, p. 17). 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 
PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA - INOBSERVÂNCIA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - 
IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. (TJRR - AC 
0010.15.817702-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.: 16/06/2016, DJe 23/06/2016, p. 
76). 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 
PARA COMPARECER À PERÍCIA MÉDICA - INOBSERVÂNCIA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - 
IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. (TJRR - AC 
0010.15.817702-1, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Cível, julg.: 16/06/2016, DJe 23/06/2016, p. 
76). 
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. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA 
DE OFÍCIO" (TJRR - AC 0010.12.723821-9, Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 24/04/2014, DJe 
07/05/2014, p. 33-34)  
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS FEITOS 
QUE VERSAREM SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.350 E N. 4.627. AFASTADA. FEITO NÃO SE ENCONTRA MADURO 
PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE COLHER PROVAS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. 
PARTE QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. 
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 431- A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ANULAÇÃO 
DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 - A intimação para que a parte se submeta a perícia médica deve 
ser pessoal, com fulcro no art. 431-A, do CPC, não podendo ser desatendida, sob pena de nulidade. 2 - 
Recurso provido" (TJRR - AC 0010.12.720742-0, Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 19/11/2013, 
DJe 28/11/2013, p. 17). 
Por estas razões, com fundamento nos artigos 485, VI, e 932, III, ambos do CPC, c/c art. 90, IV, do RITJRR, 
dou provimento ao recurso para anular a sentença, bem como determino a designação de nova data para 
realização de perícia médica, com a intimação pessoal da parte autora. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 21 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000634-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/RR Nº 378-A 
AGRAVADA: GRACINEIDE VASQUE MESQUITA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida na apelação de nº 
0010.03.062631-0, a qual negou provimento ao recurso. 
Em suas razões, o agravante reitera os fundamentos expostos anteriormente na apelação, ao alegar, mais 
uma vez, a inexistência de intimação pessoal e sustenta o cerceamento de defesa. 
Por fim, requer provimento para reformar a decisão proferida na apelação supracitada. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
De acordo com o art. 932, inc. VIII, compete ao relator "exercer outras atribuições estabelecidas no 
regimento interno do tribunal." 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência do presente Tribunal, razão pela qual passo a 
decidir monocraticamente. 
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O princípio da dialeticidade estabelece que a peça do recurso interposto decline não somente a razão da 
sua insatisfação, mas, também, os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo, para que o 
recorrido possa exercer seu direito de se defender. É, portanto, um ônus atribuído ao recorrente para que 
evidencie os motivos para a reforma da decisão recorrida. 
Neste caso específico, verifico que o agravante não se contrapôs aos fundamentos da decisão proferida no 
agravo de instrumento, uma vez que apenas reitera a ausência de intimação pessoal, desprezando o que 
foi demonstrado na decisão combatida. Vejamos: 
"Apesar de o apelante alegar a ausência de intimação pessoal, da análise dos autos, verifica-se que houve 
tal intimação, conforme fls. 177/178 dos autos (EP 1.10)." 
O art. 1.021, §1º e §4º, do CPC, estabelece o seguinte: 
"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, 
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 
§1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão 
agravada." 
Por seu turno, o artigo 932, inciso III, do CPC, estabelece: 
"Art. 932.  Incumbe ao relator: 
(…) 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida;" 
Desta forma, cabia ao recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão, observando o 
princípio da dialeticidade, ao comprovar, efetivamente, a ausência da intimição pessoal, o que não ocorreu. 
Não procedendo desta forma, falta regularidade formal ao recurso, que consequentemente não poderá 
ultrapassar o juízo de admissibilidade. 
Neste sentido: 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES 
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE 
FORMAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. 
- "Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados. É necessária a 
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida." (STJ, AgRg no REsp 859903/RS, Rel. 
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 21/09/2006, DJ 16/10/2006)  
- O recorrente deve declinar os motivos pelos quais afirma incorreta a decisão recorrida e quais as razões 
para que seja ela reformada, de modo a permitir que o órgão revisional tenha ciência dos fundamentos 
invocados para ser proferido novo julgamento. 
- Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o Tribunal condenará o agravante a pagar 
ao agravado multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 1.021, §4.º, 
do Código de Processo Civil.  
(TJMG -  Agravo  1.0342.14.002226-6/003, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA 
CÍVEL, julgamento em 27/04/2016, publicação da súmula em 24/05/2016)  
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTE PENITENCIÁRIO - ADICIONAL 
DE LOCAL DE TRABALHO - RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - 
AGRAVO NÃO PROVIDO.  
1. Quando as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão hostilizada, o não 
conhecimento do recurso se impõe, por absoluta violação do princípio da dialeticidade. 
2. Recurso não provido.  
(TJMG -  Agravo  1.0024.14.051257-5/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA 
CÍVEL, julgamento em 10/05/2016, publicação da súmula em 17/05/2016)  
Face ao exposto, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, não conheço do presente recurso. 
Determino que todas as publicações dos atos processuais sejam realizadas em nome do advogado 
RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/RR nº 378-A. 
Boa Vista/RR, 24 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti – Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001173-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOÃO JOSÉ PEREIRA DE FIGUEIREDO 
ADVOGADO: DR. ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO – OAB/RR Nº 510-N 
APELADA: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS S/A 
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ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por João José Pereira de Figueiredo em face de sentença proferida pelo 
Juízo da 1.ª Vara Cível, que julgou improcedente a pretensão autoral, ante a ausência de comprovação do 
nexo causal, vindo a extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. 
Inconformado, o apelante argumenta que o laudo pericial oficial restou inconclusivo, levando o Juízo a 
entender que inexistia nexo de causalidade entre os fatos narrados e a documentação anexa à inicial.   
Acrescenta, ainda, que a observação feita pelo perito judicial solicitando a apresentação de exames e 
documentos complementares, a fim de melhor elucidar o fato gerador do dano, não significa a carência de 
liame causal, mas indica a necessidade de dilação probatório. 
Nesse sentido, o mesmo pugna pelo conhecimento e posterior provimento do apelo, objetivando a 
cassação/reforma da setença, bem como o retorno dos autos à primeira instancia, a fim de seja reaberta a 
fase instrutória da ação.  
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Analisando os autos, percebe-se que o Juízo a quo não intimou as partes em relação à juntada do laudo 
pericial oficial (EP. 100), vindo a proferir sentença logo em seguida (EP. 103).  
Para tanto,  o ordenamento jurídico assegura, nos artigos 7.º e 9.º e 10 do CPC/15, o direito à igualdade de 
tratamento e à ampla garantia do contraditório durante o processo, de modo que não sendo oportunizado 
às partes a apresentação de impugnação quanto as provas,  caracterizado está o cerceamento de defesa.   
Nesse sentido, verifica-se a sentença prolatada com base em laudo pericial que, por sua vez, não esteve à 
disposição das partes para manifestação, importa em clara  inobservância do princípio do contraditório e 
deve ser anulada. 
Isso porque a questão não se trata de mera irregularidade formal, mas é matéria de ordem pública, cuja 
natureza absoluta enseja e decretação da nulidade a qualquer momento do processo, independentemente 
de manifestação das partes a respeito (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1.022.066/RS, rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, j. 03/03/2009, Dje 30/03/2009). 
Assim é o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive desta Corte de Justiça: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO 
RECURSAL - AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO AO PROCURADOR DA PARTE - 
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DECLARAÇÃO FIRMADA POR SERVIDORES DO TJRR - 
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NULIDADE QUE DEVE SER RECONHECIDA - 
OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA BOA FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO PRECLUSÃO DA 
MATÉRIA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Assim, por força dos princípios da segurança 
jurídica e da boa-fé, considerando a existência de convênio celebrado entre a Seguradora e esta Corte de 
Justiça, visando agilizar as intimações eletrônicas do seu procurador, mister reconhecer a invalidade das 
intimações e a nulidade dos atos posteriores à apresentação da contestação no processo eletrônico de 
origem.3.Não se pode falar em preclusão da matéria, nem em trânsito em julgado da sentença, visto que a 
parte não foi devidamente intimada nos autos do processo.4. Agravo conhecido e provido, para decretar a 
nulidade dos atos processuais posteriores à contestação." (TJRR - AgInst 0000.15.001882-8, Câmara 
Única, Rel. Juiz(a) Conv. Jefferson Fernandes da Silva - p.:03/02/2016)  
Desse modo, demonstrado a existência de prejuízo ao apelante, em atenção ao art. 282 do CPC/15 c/c art 
920, V, do RITRR, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular os atos posteriores à juntada do laudo 
médico pericial, inclusive a sentença, devendo o Juízo proceder com a intimação das partes para a 
apresentação de impugnação. 
Publique-se e Intimem-se. 
Boa Vista, 29 de agosto de 2017. 
 
Desa. TÂNIA VASCONCELOS 
- Relatora - 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002075-4 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: CLOTILDE DE CARVALHO OLIVEIRA – OAB/RR Nº 904 
PACIENTE: JOSÉ JUSCELINO DE SANTANA 
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AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 
CRIMINOSAS 

RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Juscelino de Santana, preso 
desde o dia 05 de maio de 2016, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33 e 35, da Lei 
11.343/2006. 
Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é nula porque por ocasião 
da sentença prolatada pela magistrada de piso, foi declarada a incompetência do juízo e declinado o feito 
para a Justiça Federal, em razão da transnacionalidade do delito. 
Assim, segundo o impetrante, deve ser revogada a prisão preventiva porque a decisão foi proferida por 
autoridade incompetente. 
Ao final, requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, em razão de ser sido 
decretada por autoridade incompetente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, e, no mérito, a 
concessão definitiva da ordem. 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Passo a decidir. 
O pedido liminar em sede de habeas corpus, apesar de admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, é 
desprovido de previsão legal específica e, portanto, necessita da demonstração inequívoca dos requisitos 
cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni júris e reversibilidade 
da decisão. 
Em que pesem as argumentações do impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
Requisitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 
05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
Abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017. 
 
Des. Leonardo Pache de Faria Cupello 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002067-1 – RORAINÓPOLIS/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: DAVID ANDRADE DA SILVA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de 
David Andrade da Silva, o qual foi preso em decorrência de prisão em flagrante no dia 15 de fevereiro de 
2017, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (no dia 22 de abril de 2017 - 
EP 6.1), pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas), caput, 35 
(associação para o tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/06. 
Em síntese, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal tendo em vista que 
não foi obedecido o rito da lei de drogas, ao argumento de que não foi dado oportunidade ao paciente de 
apresentar defesa prévia antes de proceder ao recebimento da exordial acusatória, o que causou nulidade.  
Alega ainda excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista já terem se passado mais de 06 
(seis) meses, sem sequer ter sido citado para apresentar defesa preliminar. 
Por isso, requer a concessão de medida liminar para colocar o Paciente em liberdade e, no mérito, pela 
concessão definitiva da ordem em decorrência do reconhecimento do constrangimento ilegal. 
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 juris. 
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Em que pesem as argumentações da impetrante, não vislumbro a presença de tais requisitos, razão pela 
qual indefiro a liminar requerida. 
Requisitem-se informações, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto na Resolução nº 16, de 
05 de agosto de 2009, do Tribunal Pleno. 
Após, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017. 
 
Leonardo Cupello 
Des. Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.10.922557-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
APELADA: ANA NEVES GONÇALVES 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos da ação de Execução Fiscal n.º 0922557-
61.2010.8.23.0010, a qual declarou a extinção do feito em face da ocorrência da prescrição. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante aduziu, em síntese, que o presente processo foi suspenso por 
mecanismos da justiça que obstaram o andamento processual da ação em razão do seu baixo valor, qual 
seja o Provimento CGJ n.º 01/2009, de forma que não há que se falar em prescrição. 
Sustenta que a presente execução pode ser restabelecida, dando-se o seu prosseguimento, haja vista que 
o valor atualizado da dívida superou o valor mínimo previsto no provimento atual da CGJ. 
O Recorrente pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de extinguir os efeitos da 
sentença vergastada, para que se possa retomar a execução.  
Eis o breve relato. DECIDO. 
Dispõe o art. 90, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
(…) 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem. Cumpre ressaltar que o poder do Estado de cobrar seus tributos não pode ser eterno, 
encontrando limite no instituto da prescrição, em razão do princípio da segurança jurídica. 
Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que a ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, consoante dicção 
do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. 
Por sua vez, dispõe o art. 156, V, do CTN, que a prescrição e a decadência são causas de extinção do 
crédito tributário. 
Assim sendo, o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados da constituição do 
crédito tributário, é causa de extinção do crédito tributário, em face da ocorrência da prescrição, a teor do 
disposto no artigo 174, combinado com artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. 
Entretanto, existem situações definidas em lei em que o prazo prescricional é interrompido, sendo 
integralmente devolvido ao credor, ou suspenso, ficando sem fluência durante o tempo que durar a 
respectiva causa, voltando ao seu curso normal pelo tempo que lhe faltava. 
Pois bem, analisando os autos, constato que a Fazenda não deu causa à demora no trâmite da execução. 
Com efeito, verifico que a ação foi ajuizada no mês de dezembro de 2010, contudo, até o presente 
momento não foi exarado despacho ordenando a citação do devedor. 
Isso porque, desde o ajuizamento da ação foi determinada a suspensão do processo diversas vezes, em 
razão do valor do débito cobrado, nos termos do Provimento CGJ/TJRR n.º 01/09, que estabeleceu o 
arquivamento, sem baixa no Cartório Distribuidor, das ações de execução fiscal, cujo valor seja inferior a 05 
(cinco) UFERR. 
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De tal modo, não pode a parte credora ser penalizada com decreto de prescrição por motivos inerentes ao 
Poder Judiciário. 
Dessa forma, descontado do período total de tramitação do feito aquele interregno em que restou 
paralisado em virtude de mecanismo inerente ao Judiciário, verifico que não transcorreu o prazo 
prescricional de 05 (cinco) anos. 
No mesmo sentido, colha-se o entendimento desta Corte de Justiça: 
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE COM 
FUNDAMENTO NO ARTIGO 128 DO PROVIMENTO Nº. 1/2009 DA CORREGEDORIA-GERAL DE 
JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça adotou o 
entendimento de que o período do arquivamento provisório, decorrente do baixo valor da execução, com 
fundamento no art. 128 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, não pode ser utilizado 
para prejudicar a fazenda pública, visto que ela não deu causa à demora do processo. 2. No caso concreto, 
descontando-se os períodos de arquivamento provisório com fundamento no art. 128 mencionado, não 
houve prescrição intercorrente. (TJRR – AC 0010.10.921412-1, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, 1ª Turma 
Cível, julg.: 04/08/2017, DJe 08/08/2017, p. 25)  
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para cassar a sentença de piso, 
afastando a ocorrência da prescrição do crédito tributário, determinando o retorno dos autos ao juízo de 
origem, para regular prosseguimento do feito. 
P. I. 
Baixas necessárias. 
Boa Vista – RR, em 31 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001181-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BCS SEGUROS S/A 
ADVOGADO: DR. SIVIRINO PAULI – OAB/RR Nº 101-B 
APELADO: OLIVAL DO NASCIMENTO E SILVA 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta pela BCS Seguros S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª 
Vara Cível que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento de 
R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ante a demonstração de 
lesão proveniente de acidente automobilístico que afetara o membro inferior esquerdo da vítima.  
Irresignada, aduz a apelante que o correto valor a ser pago é o de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e 
vinte e cinco reais), em atenção ao grau lesivo constatado pela perícia médica oficial.  
Assim, pugna pelo conhecimento e, posterior, provimento do apelo, a fim de que seja a sentença reformada 
e a condenação arbitrada em quantia não superior ao  acima exposto, em consonância ao grau lesivo 
apurado pela perícia oficial. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. 
É o sucinto 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 da recorrente. Sem tais fundamentos não se pode conhecer da irresignação. 
No presente caso, a apelante apresentou razões dissociadas dos fundamentos do decisum, haja vista que, 
ao invés de rebater as questões inerentes ao grau lesivo ou ao sinistro, essa pleiteia o pagamento 
indenizatório superior ao montante constante na sentença.  
Desta feita, considerando que o apelo apresenta eviente contradição aos interesses da apelante,  resta 
desrespeitado o princípio da dialeticidade. 
Assim é o entendimento jurisprudencial pátrio: 
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"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) 
Do exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 29 de julho de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.829991-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MARILENE GALVÃO SALDANHA 
ADVOGADO: DR. DANILO DIAS FURTADO – OAB/MG Nº 93158-N 
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/RR Nº 479-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Marilene Galvão Saldanha em face de sentença proferida pelo Juízo 
da 3.ª Vara Cível que indeferiu a petição inicial, em razão do não recolhimento das custas processuais, nos 
termos do art. 295, VI c/c 267, I, do CPC/73. 
Irresignada, a parte recorrente alega que houve cerceamento de defesa, posto que formulou pedido de 
gratuidade de justiça que não foi apreciado. 
Aduz que se o pedido de gratuidade fosse indeferido, deveria ter sido intimada pessoalmente para recolher 
as custas processuais, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/73. 
 Requer o provimento do recurso para cassar a sentença monocrática e dar "prosseguimento ao feito 
devendo ser dado à parte oportunidade para recolher as custas processuais". 
Contrarrazões pela manutenção integral da sentença. 
É o breve relato. 
Decido, nos termos do art. 90, VI, do RITJRR. 
Entendo que o recurso deve ser provido. 
Nos autos consta que a apelante ajuizou cumprimento de sentença, requerendo que as custas fossem 
recolhidas ao final, pelo requerido. No entanto, o MM. Juiz a quo determinou-lhe o recolhimento das custas 
processuais, no prazo de 10 (dez) dias.  
Então, a apelante requereu os benefícios da Justiça Gratuita, porém o pedido não foi apreciado pelo Juízo, 
que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. 
Ocorre que, ainda que a parte não tenha recolhido as custas, requereu a gratuidade da justiça, pedido esse 
que pode ser feito em qualquer fase processual e que não foi apreciado nem em sede dos embargos 
declaratórios interpostos, o que entendo configurar cerceamento de defesa. 
Ressalte-se que este entendimento é pacífico nos tribunais pátrios, inclusive, nesta Corte de Justiça. Nesse 
sentido: 
"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO 
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL. 
MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA PARTE AUTORA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO 
ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CASSADA. 
1. Consta dos autos virtuais que a Apelante fora intimada eletronicamente para promover a emenda da 
inicial quanto ao recolhimento das custas faltantes. 
2. Verifico que a parte manifestou-se, tempestivamente, ocasião em que requereu a análise do pedido de 
concessão do benefício da Justiça Gratuita, pleito não analisado pelo Juízo a quo. 
3. Todavia, não poderia o Juiz ter sentenciado extinguindo o feito, sem antes analisar o pedido da parte, 
oportunizando o recolhimento das custas, em caso de indeferimento, sob pena de ofensa aos princípios 
constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e do acesso de todos à justiça (CF/88: 
art. 5º, incisos LV e XXXV). 
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4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada." (TJRR – AC 0010.14.832580-5, Rel. Juiz(a) Conv. 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Única, julg.: 16/02/2016, DJe 26/02/2016, p. 39) 
"REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE 
ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO PELA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.  
Ao extinguir o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, deixando de analisar o 
pedido de dilação do prazo para a apresentação de comprovante de renda ou o recolhimento de custas, o 
julgador monocrático incorre em cerceamento de defesa, afrontando os princípios do devido processo legal 
e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa." (TJ-MG - AC: 10024113452890001 MG, 
Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 31/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2013) 
Do exposto, dou provimento ao presente recurso para cassar a sentença monocrática e determinar o 
retorno dos autos à Vara de origem para que seja examinado o pedido de Gratuidade da Justiça e, em caso 
de indeferimento, aberto prazo para o recolhimento das custas, nos termos do art. 90, VI, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 31 de agosto de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.808682-6 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: NORT ELETRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ADVOGADA: DRA. LUCIANA ROSA DE FIGUEIREDO – OAB/RR Nº 394-N 
EMBARGADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – OAB/RR Nº 464-P  
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao recurso de 
apelação. 
A embargante sustenta que a decisão é omissa e contraditória, sob alegação de que a jurisprudência 
dominante é no sentido de inaplicabilidade do diferencial de alíquota na situação exposta pela empresa. 
Por fim, requer o acolhimento dos embargos. 
O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos. 
De acordo com o art. 932, inc. VIII, do CPC, compete ao relator "exercer outras atribuições estabelecidas 
no regimento interno do tribunal." 
O artigo 90, do RITJRR, estabelece que cabe ao relator negar provimento a recurso em confronto com a 
jurisprudência dominante do Tribunal. Vejamos: 
"Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;" 
Diante disso, passo a decidir monocraticamente. 
No presente caso, observo que o recurso está em manifesto confronto com a jurisprudência dominante 
deste Tribunal, pois é defeso rediscutir em embargos a matéria já analisada na apelação. 
Neste sentido: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA 
PREQUESTIONADA JÁ DISCUTIDA NA DECISÃO EMBARGADA - IMPOSSIBILIDADE DE 
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Embargos de declaração com fins prequestionadores. 
2. Inexistência de omissão, eis que a matéria alegada e as razões de convicção foram devidamente 
abordadas pelo decisum embargado. 
3. É vedada a rediscussão do conteúdo da decisão em sede de embargos de declaração. 
4. Embargos rejeitados. 
(TJRR – EDecAC 0010.11.909003-2, Rel. Juiz(a) Conv. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara 
Única, julg.: 29/09/2015, DJe 03/10/2015, p. 37)  
Os seguintes julgados seguem no mesmo sentido: EDecAgReg 0000.14.000642-0, Rel. Juiz(a) Conv. 
Leonardo Cupello, Câmara Única, julg.: 19/05/2015, DJe 28/05/2015, EDecAgReg 0000.13.000731-3, Rel. 
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Juiz(a) Conv. Leonardo Cupello, Câmara Única, julg.: 19/05/2015, EDecAC 0010.12.727548-4, Rel. Juiz(a) 
Conv. Elaine Cristina Bianchi, Câmara Única, julg.: 28/04/2015, EDecAC 0010.14.803127-0, Rel. Juiz(a) 
Conv. Elaine Cristina Bianchi, Câmara Única, julg.: 28/04/2015, EDecAC 0010.13.711272-7, Rel. Des. 
Almiro Padilha, Câmara Única, julg.: 09/09/2014, EDecAC 0010.12.702859-4, Rel. Des. Almiro Padilha, 
Câmara Única, julg.: 09/09/2014. 
Ressalto que todas as matérias levantadas pelo embargante foram devidamente analisadas na decisão 
proferida. 
Cabe mencionar que a embargante não mencionou em quais obras seriam empregadas as mercadorias 
citadas na inicial, pois atua no comércio atacadista de material de construção e demais atividades 
comerciais. Além disso, apresentou inúmeros contratos e notas fiscais sem qualquer correlação entre 
ambos. 
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventuais omissões, contradições, obscuridades e 
erros materiais de qualquer decisão judicial, não devendo ser interposto por pura insatisfação do 
julgamento de mérito. 
Face ao exposto, com fundamento no artigo 90, V, rejeito os presentes embargos. 
Boa Vista/RR, 24 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.10.920617-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: FLÁVIO PORTO DA ROSA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos da ação de Execução Fiscal n.º 0920617-
61.2010.8.23.0010, a qual declarou a extinção do feito em face da ocorrência da prescrição intercorrente. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante aduziu, em síntese, que o presente processo foi suspenso por 
mecanismos da justiça que obstaram o andamento processual da ação em razão do seu baixo valor, qual 
seja o Provimento CGJ n.º 01/2009, de forma que não há que se falar em prescrição. 
Sustenta que a presente execução pode ser restabelecida, dando-se o seu prosseguimento, haja vista que 
o valor atualizado da dívida superou o valor mínimo previsto no provimento atual da CGJ. 
O Recorrente pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de extinguir os efeitos da 
sentença vergastada, para que se possa retomar a execução.  
Eis o breve relato. DECIDO. 
Dispõe o art. 90, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
(…) 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;  
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem. Cumpre ressaltar que o poder do Estado de cobrar seus tributos não pode ser eterno, 
encontrando limite no instituto da prescrição, em razão do princípio da segurança jurídica. 
Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que a ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, consoante dicção 
do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. 
Por sua vez, dispõe o art. 156, V, do CTN, que a prescrição e a decadência são causas de extinção do 
crédito tributário. 
Assim sendo, o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados da constituição do 
crédito tributário, é causa de extinção do crédito tributário, em face da ocorrência da prescrição, a teor do 
disposto no artigo 174, combinado com artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. 
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Entretanto, existem situações definidas em lei em que o prazo prescricional é interrompido, sendo 
integralmente devolvido ao credor, ou suspenso, ficando sem fluência durante o tempo que durar a 
respectiva causa, voltando ao seu curso normal pelo tempo que lhe faltava. 
Pois bem, analisando os autos, constato que a Fazenda não deu causa à demora no trâmite da execução. 
Com efeito, verifico que a ação foi ajuizada no mês de dezembro de 2010, contudo, até o presente 
momento não foi exarado despacho ordenando a citação do devedor. 
Isso porque, desde o ajuizamento da ação foi determinada a suspensão do processo diversas vezes, em 
razão do valor do débito cobrado, nos termos do Provimento CGJ/TJRR n.º 01/09, que estabeleceu o 
arquivamento, sem baixa no Cartório Distribuidor, das ações de execução fiscal, cujo valor seja inferior a 05 
(cinco) UFERR. 
De tal modo, não pode a parte credora ser penalizada com decreto de prescrição por motivos inerentes ao 
Poder Judiciário. 
Dessa forma, descontado do período total de tramitação do feito aquele interregno em que restou 
paralisado em virtude de mecanismo inerente ao Judiciário, verifico que não transcorreu o prazo 
prescricional de 05 (cinco) anos. 
No mesmo sentido, colha-se o entendimento desta Corte de Justiça: 
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE COM 
FUNDAMENTO NO ARTIGO 128 DO PROVIMENTO Nº. 1/2009 DA CORREGEDORIA-GERAL DE 
JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça adotou o 
entendimento de que o período do arquivamento provisório, decorrente do baixo valor da execução, com 
fundamento no art. 128 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, não pode ser utilizado 
para prejudicar a fazenda pública, visto que ela não deu causa à demora do processo. 2. No caso concreto, 
descontando-se os períodos de arquivamento provisório com fundamento no art. 128 mencionado, não 
houve prescrição intercorrente. (TJRR – AC 0010.10.921412-1, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, 1ª Turma 
Cível, julg.: 04/08/2017, DJe 08/08/2017, p. 25)  
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para cassar a sentença de piso, 
afastando a ocorrência da prescrição do crédito tributário, determinando o retorno dos autos ao juízo de 
origem, para regular prosseguimento do feito. 
P. I. 
Baixas necessárias. 
Boa Vista – RR, em 31 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.10.916577-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: LUIZ FRANCISCO RODRIGUES 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos da ação de Execução Fiscal n.º 0916577-
36.2010.8.23.0010, a qual declarou a extinção do feito em face da ocorrência da prescrição intercorrente. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante aduziu, em síntese, que a demora na citação da parte 
executada se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, uma vez que mesmo após o 
deferimento do pedido de citação através de Carta Precatória no endereço obtido administrativamente em 
08/11/2011, não se obteve resposta da mesma, conforme EP's n.º 77, 83 e 90. 
Defendeu, ainda, que inexiste possibilidade jurídica para declarar a inconstitucionalidade do art. 40, § 2º, da 
Lei n.º 6.830/80, uma vez que tal preceito normativo é anterior à Constituição Federal de 1988. 
Também aduziu que o incidente de inconstitucionalidade invocado na sentença objurgada é referente ao § 
4º, do art. 40, da LEF, e não ao § 2º, art. 40, da LEF.  
Por derradeiro, afirmou o Recorrente que a relação processual não preencheu os requisitos para a 
decretação da prescrição, pois não observou o disposto na Lei n.º 6.830/80, bem como o que enuncia a 
súmula n.º 314 do E. STJ.  
O Recorrente pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.  
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Não houve a apresentação de contrarrazões. 
Eis o breve relato. DECIDO. 
Dispõe o art. 932, inciso V, "a", do CPC: 
932.  Incumbe ao relator: 
(...) 
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida 
for contrária a: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça. 
Inicialmente, cumpre ressaltar que o poder do Estado de cobrar seus tributos não pode ser eterno, 
encontrando limite no instituto da prescrição, em razão do princípio da segurança jurídica. 
Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que a ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, consoante dicção 
do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. 
Por sua vez, dispõe o art. 156, V, do CTN, que a prescrição e a decadência são causas de extinção do 
crédito tributário. 
Assim sendo, o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados da constituição do 
crédito tributário, é causa de extinção do crédito tributário, em face da ocorrência da prescrição, a teor do 
disposto no artigo 174, combinado com artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. 
Entretanto, existem situações definidas em lei em que o prazo prescricional é interrompido, sendo 
integralmente devolvido ao credor, ou suspenso, ficando sem fluência durante o tempo que durar a 
respectiva causa, voltando ao seu curso normal pelo tempo que lhe faltava. 
Pois bem, analisando os autos, constato que a Fazenda não deu causa à demora no trâmite da execução. 
Com efeito, embora tenha sido expedida carta precatória com o fito de promover a citação da parte 
Executada, denota-se que seu cumprimento jamais foi efetuado pelo Juízo Deprecado. 
Há de se ressaltar, ainda, que tampouco há nos autos notícias acerca da tramitação da carta precatória, 
conquanto hajam dois expedientes solicitando a sua devolução (EP's n.º 83 e 90).  
Ademais, no EP n.º 85 verifico que o magistrado de piso determinou a solicitação da deprecata via telefone, 
não tendo notícias nos autos quanto ao cumprimento de tal despacho.  
Assim, descontado do período total de tramitação do feito aquele interregno em que restou paralisado em 
virtude de mecanismo inerente ao Judiciário, verifico que não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) 
anos. 
De tal modo, considerando que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, 
não se afigura cabível que o credor seja penalizado com decreto de prescrição. 
Dessarte, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Colendo STJ, por meio da súmula de 
jurisprudência n.º 109, a qual aduz que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de 
prescrição ou decadência". 
No mesmo sentido, colha-se a orientação desta Corte de Justiça: 
APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE COM 
FUNDAMENTO NO ARTIGO 128 DO PROVIMENTO Nº. 1/2009 DA CORREGEDORIA-GERAL DE 
JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça adotou o 
entendimento de que o período do arquivamento provisório, decorrente do baixo valor da execução, com 
fundamento no art. 128 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, não pode ser utilizado 
para prejudicar a fazenda pública, visto que ela não deu causa à demora do processo. 2. No caso concreto, 
descontando-se os períodos de arquivamento provisório com fundamento no art. 128 mencionado, não 
houve prescrição intercorrente. (TJRR – AC 0010.10.921412-1, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, 1ª Turma 
Cível, julg.: 04/08/2017, DJe 08/08/2017, p. 25)  
Diante do exposto, conheço do presente recurso, para cassar a sentença de piso, afastando a ocorrência 
da prescrição do crédito tributário, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular 
prosseguimento do feito, restando prejudicadas as demais matérias arguidas pela parte Apelante.  
P. I. 
Baixas necessárias. 
Boa Vista – RR, em 31 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes Da Silva 
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Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002076-2 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: SARA PATRÍCIA RIBEIRO FARIAS – OAB/RR Nº 1008 
PACIENTE: DARLAN SANTOS ALVES 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
RELATOR: DES. JESUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Darlan Santos Alves, apontando 
como autoridade coatora, o Juízo da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas de Boa Vista/RR. 
Relata em síntese, que o ora paciente encontra-se preso preventivamente desde 07/07/2017, pela suposta 
prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, art. 2º da Lei 12.850/13 e art. 16 da Lei 
10.826/03. 
Alega a impetrante que em razão do cumprimento de uma diligência no Bairro Silvio Leite, a polícia 
capturou equivocadamente o ora paciente, uma vez que o mesmo estava, por acaso,  na companhia dos 
demais flagranteados.  
Sustenta que os requisitos da preventiva não foram devidamente analisados, tendo em vista que trata-se 
de paciente que possui bons antecedentes, primário, tem ocupação lícita, estudo e residência fixa, que 
presta serviços comunitários há 10 (dez) anos no município de Pacaraima, bem como não foi apreendido 
nada de ilícito consigo. 
Ao final, requer liminarmente, a liberdade provisória, mediante expedição do competente alvará de soltura e 
mediante a aplicação de medidas cautelares, (cf. inicial de fls. 2/13, com documentos juntados às fls. 14/27). 
É o relatório. 
Decido. 
In casu, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido, pois como acertadamente decidiu a juíza a quo, 
a segregação cautelar do ora paciente é a medida que se impõe. Vejamos. 
Consta do APF nos autos do processo de n.º 0817813-68.2017.8.23.0010, que chegou ao conhecimento da 
DICAP que integrantes do Comando Vermelhos (Organização Criminosa), planejavam roubar veículos 
Corolla, para vender ou trocar por armas na Venezuela, tudo para fortalecer a referida organização.  
No dia dos fatos, o ora paciente e mais cinco acusados, ao tentarem roubar um veículo Corolla em um 
consultório odontológico na Av. General Ataíde Teive, nesta cidade, entraram no local dizendo 
insistentemente "ATIRA, ATIRA, TÁ DEMORANDO MUITO. PASSA A CHAVE DO COROLLA", a uma das 
vítimas (cf. EP. 1.2, p. 7), e que só não lograram êxito em razão da ação de um policial civil que estava no 
local, o qual chegou a trocar tiros com os criminosos. 
Em que pese o ora paciente negar sua participação no delito, matéria esta que não se analisa na presente 
via, verifico que Abraão Silva dos Santos, também flagranteado (cf. EP. 1.2, p. 3), informou que o veículo a 
ser roubado seria vendido na Venezuela por Darlan Santos Alves, ora paciente, o qual ficara encarregado 
de levar o automóvel àquela localidade para negociação. 
Assim, amplamente demonstrada a necessidade de medida cautelar extrema, haja vista tratar-se de crime 
que revestiu grave ameaça à pessoa, sendo irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis do 
acusado (STJ, RHC 73.953/MG, 5.ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 18/10/2016, DJe 03/11/2016), razão 
pela qual não assiste razão ao impetrante. 
Insta destacar que o STF firmou entendimento no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a 
prisão cautelar decretada para possível integrante de organizações criminosas (Ag. Rg. no HC 121622, 
08/04/2014), como é o caso do presente writ. 
Desse modo, resta-me claro que a custódia preventiva deve ser mantida com o fito de se manter a ordem 
pública e a aplicação da lei penal, bem como entendo que, neste momento, seria incabível a substituição 
da prisão por qualquer outra medida cautelar, haja vista que crimes como este causam repercussão 
negativa na sociedade. 
Ressalte-se que a máxima é de que ninguém deve ser preso antes de ser devidamente comprovada a 
culpa, porém, é notório no meio jurídico o entendimento de que as prisões cautelares não violam o princípio 
da presunção de inocência, o que afasta o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de liminar. 
Entendo dispensável o pedido de informações. 
Publique-se e intime-se. 
Após, abra-se vista a douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. 
Boa Vista (RR), 01 de setembro de 2017. 
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JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001803-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
AGRAVADO: ZILDO BRASIL DE ALMEIDA 
ADVOGADOS: DR. MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO E OUTRO – OAB/RR Nº 748 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, contra decisão oriunda da 1.ª Vara Cível, que indeferiu pleito 
destinado ao reconhecimento de suposta nulidade de atos posteriores à sentença.  
Aduz a agravante que o decisum guerreado não traduziria o melhor direito, asseverando que as intimações 
teriam ocorrido de forma irregular, em desconformidade com Convênio firmado com este Tribunal, 
pugnando pela reforma da decisão guerreada, inclusive liminarmente. 
Ausentes os requisitos legais, a liminar foi indeferida (fls. 42). 
Não houve a apresentação de contrarrazões (cf. certidão a fls. 46). 
II - Não se justifica o reclame.  
Da análise dos autos, constata-se que a decisão singular encontra-se em consonância com a 
jurisprudência dominante deste Tribunal, autorizando o julgamento monocrático do recurso pelo Relator, 
nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 
Consoante se asseverou, aduz a agravante a ocorrência de nulidade das intimações, argumentando que 
"...durante o período de 07/05/2014 e 06/06/2014 os cartórios ficaram impedidos de expedir intimações 
para os advogados ainda não habilitados com o perfil de 'procurador'" e que "...nos presentes autos o 
patrono do Agravante não recebeu a intimação para apresentar Contestação por estar habilitado nos autos 
como 'Advogado'". 
Inicialmente, observa-se que a ação foi protocolada em 26/11/2014, portanto, em data posterior às referidas 
falhas. 
Outrossim, em pesquisa junto ao histórico de substabelecimentos do Projudi, verifica-se que desde o 
princípio o patrono da recorrente foi cadastrado como "Procurador", inferindo-se que a citação e demais 
intimações foram direcionadas a tal perfil e efetivadas nos termos do convênio:  
Logo, havendo regular intimação, inclusive no perfil de procurador e em data diversa da alegada falha 
sistêmica do sistema Projudi, não se cogita da alteração do decisum:  
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - 
INOBSERVÂNCIA AO ÔNUS DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO." (TJRR, AgInst 0000.16.000120-2, 
Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão Suter - p.: 26/10/2016) 
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 
SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO  REJEITADA - CAUSÍDICO QUE 
ESTAVA DEVIDAMENTE CADASTRADO NOS AUTOS VIRTUAIS COMO PROCURADOR DA PARTE 
NOS TERMOS DO CONVÊNIO CELEBRADO COM TJRR - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - 
INEXISTÊNCIA -  IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS." 
(TJRR, EDecAC 0010.14.803517-2, Câmara Cível, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva - p.: 27/09/2016)  
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA 
DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PROJUDI - CONVÊNIO PARA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA 
- VALIDADE DA INTIMAÇÃO - DEVOLUÇÃO DO PRAZO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO." (TJRR, AgInst 0000.15.002448-7, Câmara Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti - p.: 
22/06/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 01/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.06.127503-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA – OAB/RR Nº 215-P  
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APELADO: ADONIAS DOS SANTOS SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0127503-
51.2006.8.23.0010, o qual declarou a extinção do feito pela prescrição intercorrente. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante sustentou, em síntese, que para a verificação da prescrição, 
em qualquer de suas modalidades, seja a do art. 174, CTN, seja a intercorrente, fundada no art.40 da LEF, 
não bastaria o simples decurso do lapso quinquenal, sendo curial que aliado ao decurso do tempo fosse 
verificada a inércia do ente Exequente em promover atos de impulso processual. 
Pontuou, ainda, que não se vislumbra a inércia da Fazenda Pública, uma vez que esta teria dado o devido 
cumprimento a todas as decisões proferidas pelo Juízo a quo, bem como que os autos da presente 
Execução Fiscal não teriam ficado paralisados por mais de 5 anos, sendo o último ato processual da 
Fazenda Pública manejado em março/2015. 
Pontou, ainda, que apesar dos fundamentos da r. sentença recorrida, não há falar em inconstitucionalidade 
do art. 40, caput e § 4º da Lei 6.830/80, pois tais dispositivos não alteraram ou modificaram prazos 
prescricionais, e sim regulamentaram o processo para aplicação de prazo já determinado por lei para 
racionalizar a atividade processual.  
O Recorrente pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença de piso seja reformada.  
A parte Apelada não apresentou contrarrazões.  
Eis o breve relato. DECIDO 
Dispõe o art. 90, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
(...) 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; (SEM GRIFOS NO ORIGINAL) 
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem, após análise dos autos e as razões recursais expendidas pela Fazenda Pública Apelante, tenho 
que o recurso não merece provimento. 
Inicialmente, cumpre ressaltar que o poder do Estado de cobrar seus tributos não pode ser eterno, 
encontrando limite no instituto da prescrição, em razão do princípio da segurança jurídica 
Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que a ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, consoante dicção 
do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.  
Por sua vez, dispõe o art. 156, V, do CTN, que a prescrição e a decadência são causas de extinção do 
crédito tributário.  
Assim sendo, o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados da constituição do 
crédito tributário, é causa de sua extinção, em decorrência da prescrição, a teor do disposto no artigo 174, 
combinado com artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. 
Entretanto, existem situações definidas em lei em que o prazo prescricional é interrompido, sendo 
integralmente devolvido ao credor, ou suspenso, ficando sem fluência durante o tempo que durar a 
respectiva causa, voltando ao seu curso normal pelo tempo que lhe faltava. As causas interruptivas vêm 
expressas no art. 174 do CTN, vejamos: 
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva. 
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 
II - pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 
devedor. 
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O artigo 174 do CTN, supratranscrito, ao trazer as hipóteses de interrupção, também passou a prever a 
possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual se opera durante o trâmite processual, 
em decorrência da inércia injustificada da parte Exequente.  
Pois bem. Além das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional, a Lei de Execuções Fiscais, em seu 
art. 40, trouxe a previsão de novas situações em que o prazo da prescrição intercorrente é suspenso e 
interrompido, in verbis: 
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados 
bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda 
Pública. 
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens 
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 
prosseguimento da execução. 
§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
Tal dispositivo legal foi interpretado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o verbete 
sumular n.º 314, vazado nos seguintes termos: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 
Apesar disso, ainda que o Egrégio STJ tenha editado a súmula supracitada, admitindo a suspensão do 
prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, entendendo como aplicável a suspensão do prazo 
prescricional por um ano, enquanto estiver suspenso o curso do processo de execução, em virtude de não 
serem encontrados o devedor ou bens penhoráveis, tenho que tal norma não deve ser aplicada ao caso 
sub judice.  
Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 146, inciso III, alínea "b", dispõe que cabe à lei 
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre 
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. 
Atualmente, as normas gerais de Direito Tributário que estabelecem as regras concernentes à prescrição e 
decadência, estão dispostas no CTN, o qual foi promulgado como lei ordinária, mas recepcionado pela 
atual Carta Constitucional como Lei Complementar, cumprindo, portanto, o disposto no art. 146, III, "b", da 
CF.  
Todavia, como já aduzido anteriormente, a Lei 6.830/80, em seu art. 40, caput, ao enunciar que "O Juiz 
suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição", trouxe em seu bojo um 
prazo de suspensão da prescrição não previsto no CTN. 
No mesmo sentido, com o advento da Lei nº 11.051/04, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei 6.830/80, 
restou estabelecida uma nova causa de interrupção da prescrição, também não prevista no CTN. 
Nada obstante, as hipóteses de suspensão e interrupção do prazo prescricional trazidas ao ordenamento 
jurídico brasileiro pela Lei de Execuções Fiscais, padecem de vício de inconstitucionalidade formal, na 
medida em que a precitada Lei foi promulgada e recepcionada pela CF/1988 com status de Lei Ordinária, 
não podendo, portanto, tratar das matérias elencadas no art. 146, III, "b", da CF. 
Tal raciocínio já havia sido sufragado pela jurisprudência do TRF da 4ª Região, o qual acolheu em parte o 
incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 4º e caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, vejamos: 
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80. SUSPENSÃO DO 
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA EM 
PARTE. 1. Tanto a Constituição de 1967 como a de 1988 conferiram apenas à lei complementar 
estabelecer normas gerais de direito tributário, nas quais se insere a prescrição. 2. A Lei nº 5.172/66 
(Código Tributário Nacional) foi recepcionada como lei complementar pelas Constituições de 1967 e 1988. 
Em seu artigo 174, cuidou exaustivamente da prescrição dos créditos tributários, fixando prazo de cinco 
anos e arrolando todas as hipóteses em que este se interrompe. Não tratou, porém, acerca da suspensão 
do lapso prescricional. 3. Não poderia o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 instituir hipótese de suspensão do 
prazo prescricional, invadindo espaço reservado pela Constituição à lei complementar. 4. Da interpretação 
conjunta do caput e do § 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, depreende-se que o início do prazo 
prescricional intercorrente apenas se dá após o arquivamento, que, de acordo com o parágrafo segundo do 
mesmo artigo, é determinado após um ano de suspensão. Assim, em primeiro lugar, não corre prescrição 
no primeiro ano (artigo 40, caput) e, em segundo, chega-se a um prazo total de seis anos para que se 
consume a prescrição intercorrente, o que contraria o disposto no CTN.5. Acolhido em parte o incidente de 
argüição de inconstitucionalidade do § 4º e caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 para, sem redução de 
texto, limitar seus efeitos às execuções de dívidas tributárias e, nesse limite, conferir-lhes interpretação 
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conforme à Constituição, fixando como termo de início do prazo de prescrição intercorrente o despacho que 
determina a suspensão (artigo 40, caput). 
(TRF-4 - ARGINC: 46714620034047200 SC 0004671-46.2003.404.7200, Relator: LUCIANE AMARAL 
CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 27/08/2010,  CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: D.E. 
14/09/2010) 
O julgado supracitado foi objeto de Recurso Extraordinário no Colendo STF (RE 636562), tendo este 
Tribunal reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
Nos autos do RE 636562 já há manifestação do Procurador-Geral da República, o qual exarou parecer 
opinando pela incompatibilidade da parte final do caput, art. 40 da LEF, afirmando ser incompatível com o 
disposto no artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, vejamos: 
No mérito, o disposto na parte final do caput, art. 40 da LEF é incompatível com o disposto no artigo 146, 
inciso III, "b", da Constituição Federal, que reserva à lei complementar estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência tributárias, inclusive sobre 
interrupção e suspensão dos prazos. 
Observa-se, ainda, que nos autos do respectivo Recurso Extraordinário, não há determinação de 
sobrestamento dos feitos pendentes de julgamento. 
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de 
Inconstitucionalidade na Apelação Cível n.º 0010.01.009220-2, reconheceu a inconstitucionalidade do caput 
do art. 40, e § 4º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §4.º DA LEF. OFENSA AO ART.; 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que ‘a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva’ não 
sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do art. 40 e §4.º da Lei de 
Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente do STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (|DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4.   Inconstitucionalidade reconhecida.  
(Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação Cível n.º 0010.01.009220-2 - Tribunal Pleno, Rel. Juiz 
Convocado Euclydes Calil Filho, j. 12/12/2012, DJe 4936, de 19/12/2012). 
Deveras, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte, compreendeu que o artigo 174, do CTN, ao prever que "a 
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 
definitiva" não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional, constantes do art. 40, caput, 
e § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais. 
Tal decisão, ainda que não tenha transitado em julgado, já serve de paradigma para as decisões deste 
órgão colegiado.  
No caso presente, resta, portanto, afastada a incidência da parte final do artigo 40, caput e do § 4º, da LEF, 
razão pela qual a análise da ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no artigo 174, caput, I 
e IV, do CTN, assim como consignado na sentença de piso. 
Desse modo, a regra prescricional aplicável ao caso concreto é a que alude ao reinício da contagem do 
prazo, ante a ocorrência da causa interruptiva prevista no inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do CTN. 
Quanto a este ponto, cumpre observar o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS, 
submetido aos auspícios da repercussão geral, decidiu que a LC 118/2005 somente se aplica às ações 
ajuizadas a partir da vigência da referida norma, o que ocorreu em 09 de junho de 2005. 
Por conseguinte, nos termos do art. 174, I, do CTN, as ações propostas após a vigência da LC n.º 
118/2005, tem seu prazo interruptivo contado da data despacho que ordenar a citação em execução fiscal. 
Já as ações propostas antes da vigência do dispositivo precitado, tem seu prazo prescricional interrompido 
pela citação pessoal feita ao devedor.  
Dessa forma, como a presente ação foi ajuizada em janeiro do ano de 2006, ou seja, quando já estava em 
vigor a LC n.º 118/2005, a interrupção da prescrição se deu com o despacho que determinou a citação da 
parte Executada, o qual ocorreu no mês de janeiro de 2006 (fls. 05 - EP n.º 1.2). 
Portanto, verifico que desde a data da citação da parte Executada, passaram-se mais de 05 (cinco) anos, 
sem que tenha havido outra causa suspensiva ou interruptiva comprovada pela parte Exequente, nem 
qualquer ato relevante que importasse em modificação do processo. 
Por sua vez, a alegação de não ocorrência da prescrição em razão da postura proativa da Fazenda no 
sentido em realizar inúmeras diligências, também não merece acolhimento, pois, ainda que não fosse 
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declarada a inconstitucionalidade da parte final do art. 40, caput, e § 4º, da LEF, a jurisprudência desta 
Corte de Justiça vem entendendo como inércia da Fazenda Pública não somente as situações de total 
abandono do processo, como também aqueles casos em que, embora exista um vai e vem dos autos e/ou 
de pedidos, tal movimentação não seja capaz de modificar a situação processual. (Precedente: TJRR, AC n. 
0010.06.128890-7, Rel. Des. Almiro Padilha). 
No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do E. STJ: 
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO 
TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Em 
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se 
inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente" (Súmula 314/STJ). 2. "Os requerimentos para 
realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o 
condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (AgRg no REsp 1.208.833/MG, 
Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 3/8/12). 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no 
AREsp: 383507 GO 2013/0254381-1, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 
22/10/2013,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2013) 
Nesse ínterim, resta inequívoca a ocorrência da prescrição relativamente aos créditos fiscais perseguidos 
na execução fiscal, nos termos da sentença objurgada. 
No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência dominante da Câmara Cível desta Corte de Justiça: 
REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE 9 
(NOVE) ANOS ENTRE A PRIMEIRA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DA AÇÃO E 
A SENTENÇA. SENTENÇA INTEGRALIZADA.  
1. De acordo com o art. 174 do CTN (redação anterior à LC 118/05), a prescrição se interrompe com a 
citação do executado, período em que se recomeça o cômputo quinquenal, mas, desta vez, para o 
reconhecimento da prescrição intercorrente, que ocorre no curso do feito executivo. 
2. Assim o é para que não sejam permitidas demandas eternas, em homenagem a diversos princípios 
constitucionais, notadamente, o da segurança jurídica e o da duração razoável do processo. 
3. Esta Corte já se manifestou expressamente sobre a inviabilidade de aplicação das causas de suspensão 
e interrupção dos prazos prescricionais trazidas pelo art. 40, caput e §4º da LEF, bem como pela não 
aplicação da Súmula 314/STJ. Repercussão Geral reconhecida pelo  STF RE 636562. 
4. No caso dos autos, o executado foi citado em 23/02/2001. A partir desta data até a prolação da sentença, 
que reconheceu a prescrição intercorrente (09/09/2010 ), passaram-se 9 (nove) anos, sem a Fazenda 
Pública lograsse êxito em localizar bens do executado para saldar a dívida. 
5. Sentença integralizada. 
(TJRR – RN 0010.01.009699-7, Rel. Juiz(a) Conv. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Única, julg.: 
08/04/2014, DJe 12/04/2014, p. 41-42) 
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
40, §4.º, DA LEF RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE EM AÇÃO PRÓPRIA - 
INÉRCIA CONFIGURADA - "DECISUM" CORRETO - RECURSO DESPROVIDO. 
(TJRR – AgInt 0000.15.002486-7, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Cível, julg.: 18/08/2016, DJe 
23/08/2016, p. 24) 
Diante do exposto, considerando o que dispõe o art. 90, VI, do RITJ/RR, conheço e nego provimento ao 
recurso. 
P. I. 
Boa Vista (RR), em 31 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.07.164623-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. GIERCK GUIMARÃES MEDEIROS – OAB/RR Nº 275-P  
APELADOS: H. R. DOS R. COSTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
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Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0164623-
94.2007.8.23.0010, o qual declarou a extinção do feito pela prescrição intercorrente. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante sustentou, em síntese, que a sentença de piso padece de 
nulidade, por ser contraria ao disposto no §4º, do artigo 40, da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). 
Pontou, ainda, que apesar dos fundamentos da r. sentença recorrida, não há falar em inconstitucionalidade 
do art. 40, caput e § 4º da Lei 6.830/80, pois tais dispositivos não alteraram ou modificaram prazos 
prescricionais, e sim regulamentaram o processo para aplicação de prazo já determinado por lei para 
racionalizar a atividade processual.  
Por derradeiro, afirmou o Recorrente que a relação processual não preencheu os requisitos para a 
decretação da prescrição, pois não observou o disposto na Lei n.º 6.830/80, bem como o que enuncia a 
súmula n.º 314 do E. STF. 
O Recorrente pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença de piso seja reformada.  
A parte Apelada não apresentou contrarrazões.  
Eis o breve relato. DECIDO 
Dispõe o art. 90, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Corte de Justiça: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
(...) 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; (SEM GRIFOS NO ORIGINAL) 
No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem, após análise dos autos e as razões recursais expendidas pela Fazenda Pública Apelante, tenho 
que o recurso não merece provimento. 
Inicialmente, cumpre ressaltar que o poder do Estado de cobrar seus tributos não pode ser eterno, 
encontrando limite no instituto da prescrição, em razão do princípio da segurança jurídica 
Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que a ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, consoante dicção 
do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.  
Por sua vez, dispõe o art. 156, V, do CTN, que a prescrição e a decadência são causas de extinção do 
crédito tributário.  
Assim sendo, o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados da constituição do 
crédito tributário, é causa de sua extinção, em decorrência da prescrição, a teor do disposto no artigo 174, 
combinado com artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional. 
Entretanto, existem situações definidas em lei em que o prazo prescricional é interrompido, sendo 
integralmente devolvido ao credor, ou suspenso, ficando sem fluência durante o tempo que durar a 
respectiva causa, voltando ao seu curso normal pelo tempo que lhe faltava. As causas interruptivas vêm 
expressas no art. 174 do CTN, vejamos: 
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva. 
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 
II - pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 
devedor. 
O artigo 174 do CTN, supratranscrito, ao trazer as hipóteses de interrupção, também passou a prever a 
possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual se opera durante o trâmite processual, 
em decorrência da inércia injustificada da parte Exequente.  
Pois bem. Além das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional, a Lei de Execuções Fiscais, em seu 
art. 40, trouxe a previsão de novas situações em que o prazo da prescrição intercorrente é suspenso e 
interrompido, in verbis: 
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados 
bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda 
Pública. 
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§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens 
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. 
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 
prosseguimento da execução. 
§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 
ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 
Tal dispositivo legal foi interpretado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o verbete 
sumular n.º 314, vazado nos seguintes termos: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 
Apesar disso, ainda que o Egrégio STJ tenha editado a súmula supracitada, admitindo a suspensão do 
prazo prescricional previsto no art. 40 da LEF, entendendo como aplicável a suspensão do prazo 
prescricional por um ano, enquanto estiver suspenso o curso do processo de execução, em virtude de não 
serem encontrados o devedor ou bens penhoráveis, tenho que tal norma não deve ser aplicada ao caso 
sub judice.  
Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 146, inciso III, alínea "b", dispõe que cabe à lei 
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre 
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. 
Atualmente, as normas gerais de Direito Tributário que estabelecem as regras concernentes à prescrição e 
decadência, estão dispostas no CTN, o qual foi promulgado como lei ordinária, mas recepcionado pela 
atual Carta Constitucional como Lei Complementar, cumprindo, portanto, o disposto no art. 146, III, "b", da 
CF.  
Todavia, como já aduzido anteriormente, a Lei 6.830/80, em seu art. 40, caput, ao enunciar que "O Juiz 
suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 
quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição", trouxe em seu bojo um 
prazo de suspensão da prescrição não previsto no CTN. 
No mesmo sentido, com o advento da Lei nº 11.051/04, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei 6.830/80, 
restou estabelecida uma nova causa de interrupção da prescrição, também não prevista no CTN. 
Nada obstante, as hipóteses de suspensão e interrupção do prazo prescricional trazidas ao ordenamento 
jurídico brasileiro pela Lei de Execuções Fiscais, padecem de vício de inconstitucionalidade formal, na 
medida em que a precitada Lei foi promulgada e recepcionada pela CF/1988 com status de Lei Ordinária, 
não podendo, portanto, tratar das matérias elencadas no art. 146, III, "b", da CF. 
Tal raciocínio já havia sido sufragado pela jurisprudência do TRF da 4ª Região, o qual acolheu em parte o 
incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 4º e caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, vejamos: 
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80. SUSPENSÃO DO 
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA EM 
PARTE. 1. Tanto a Constituição de 1967 como a de 1988 conferiram apenas à lei complementar 
estabelecer normas gerais de direito tributário, nas quais se insere a prescrição. 2. A Lei nº 5.172/66 
(Código Tributário Nacional) foi recepcionada como lei complementar pelas Constituições de 1967 e 1988. 
Em seu artigo 174, cuidou exaustivamente da prescrição dos créditos tributários, fixando prazo de cinco 
anos e arrolando todas as hipóteses em que este se interrompe. Não tratou, porém, acerca da suspensão 
do lapso prescricional. 3. Não poderia o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 instituir hipótese de suspensão do 
prazo prescricional, invadindo espaço reservado pela Constituição à lei complementar. 4. Da interpretação 
conjunta do caput e do § 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, depreende-se que o início do prazo 
prescricional intercorrente apenas se dá após o arquivamento, que, de acordo com o parágrafo segundo do 
mesmo artigo, é determinado após um ano de suspensão. Assim, em primeiro lugar, não corre prescrição 
no primeiro ano (artigo 40, caput) e, em segundo, chega-se a um prazo total de seis anos para que se 
consume a prescrição intercorrente, o que contraria o disposto no CTN.5. Acolhido em parte o incidente de 
argüição de inconstitucionalidade do § 4º e caput do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 para, sem redução de 
texto, limitar seus efeitos às execuções de dívidas tributárias e, nesse limite, conferir-lhes interpretação 
conforme à Constituição, fixando como termo de início do prazo de prescrição intercorrente o despacho que 
determina a suspensão (artigo 40, caput). 
(TRF-4 - ARGINC: 46714620034047200 SC 0004671-46.2003.404.7200, Relator: LUCIANE AMARAL 
CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 27/08/2010,  CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: D.E. 
14/09/2010) 
O julgado supracitado foi objeto de Recurso Extraordinário no Colendo STF (RE 636562), tendo este 
Tribunal reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. 
Nos autos do RE 636562 já há manifestação do Procurador-Geral da República, o qual exarou parecer 
opinando pela incompatibilidade da parte final do caput, art. 40 da LEF, afirmando ser incompatível com o 
disposto no artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, vejamos: 
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No mérito, o disposto na parte final do caput, art. 40 da LEF é incompatível com o disposto no artigo 146, 
inciso III, "b", da Constituição Federal, que reserva à lei complementar estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência tributárias, inclusive sobre 
interrupção e suspensão dos prazos. 
Observa-se, ainda, que nos autos do respectivo Recurso Extraordinário, não há determinação de 
sobrestamento dos feitos pendentes de julgamento. 
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de 
Inconstitucionalidade na Apelação Cível n.º 0010.01.009220-2, reconheceu a inconstitucionalidade do caput 
do art. 40, e § 4º, da Lei de Execuções Fiscais, nos seguintes termos: 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO TRIBUNAL PLENO. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 E §4.º DA LEF. OFENSA AO ART.; 146, III, B, DA CRFB. ART. 
174 DO CTN. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos da regência constitucional, 
diplomas normativos ordinários não constituem veículos aptos a disciplinarem matéria reservada à lei 
complementar, como os institutos da prescrição e da decadência tributárias. 2. Com efeito, o artigo 174 do 
CTN (devidamente recepcionado pela CRFB como Lei Complementar), ao prever que ‘a ação para a 
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva’ não 
sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional constantes do art. 40 e §4.º da Lei de 
Execuções Fiscais. 3. Por esta razão, tais normas não devem ser aplicadas ao caso concreto. De igual 
modo, a Súmula 314 do STJ, que interpreta o referido artigo, corroborando entendimento inconstitucional. 
Precedente do STF. Acórdão Paradigma: RE 556.664 (|DJ 14/11/08); Decisão Monocrática no RE 636.972 
(DJ 18/05/2011). 4.   Inconstitucionalidade reconhecida.  
(Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação Cível n.º 0010.01.009220-2 - Tribunal Pleno, Rel. Juiz 
Convocado Euclydes Calil Filho, j. 12/12/2012, DJe 4936, de 19/12/2012). 
Deveras, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte, compreendeu que o artigo 174, do CTN, ao prever que "a 
ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 
definitiva" não sofre as limitações relativas à suspensão do prazo prescricional, constantes do art. 40, caput, 
e § 4.º, da Lei de Execuções Fiscais. 
Tal decisão, ainda que não tenha transitado em julgado, já serve de paradigma para as decisões deste 
órgão colegiado.  
No caso presente, resta, portanto, afastada a incidência da parte final do artigo 40, caput e do § 4º, da LEF, 
razão pela qual a análise da ocorrência da prescrição deve nortear-se pelo disposto no artigo 174, caput, I 
e IV, do CTN, assim como consignado na sentença de piso. 
Desse modo, a regra prescricional aplicável ao caso concreto é a que alude ao reinício da contagem do 
prazo, ante a ocorrência da causa interruptiva prevista no inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do CTN. 
Quanto a este ponto, cumpre observar o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS, 
submetido aos auspícios da repercussão geral, decidiu que a LC 118/2005 somente se aplica às ações 
ajuizadas a partir da vigência da referida norma, o que ocorreu em 09 de junho de 2005. 
Por conseguinte, nos termos do art. 174, I, do CTN, as ações propostas após a vigência da LC n.º 
118/2005, tem seu prazo interruptivo contado da data despacho que ordenar a citação em execução fiscal. 
Já as ações propostas antes da vigência do dispositivo precitado, tem seu prazo prescricional interrompido 
pela citação pessoal feita ao devedor.  
Dessa forma, como a presente ação foi ajuizada em junho do ano de 2007, ou seja, quando já estava em 
vigor a LC n.º 118/2005, a interrupção da prescrição se deu com o despacho que ordenou a citação da 
parte Executada, o qual ocorreu em 18/06/2007 (fls. 05 - EP n.º 1.1). 
Portanto, verifico que desde a data do despacho que ordenou a citação da parte Executada, passaram-se 
mais de 05 (cinco) anos, sem que tenha havido outra causa suspensiva ou interruptiva comprovada pela 
parte Exequente, nem qualquer ato relevante que importasse em modificação do processo. 
Por sua vez, a alegação de não ocorrência da prescrição em razão da postura proativa da Fazenda no 
sentido em realizar inúmeras diligências, também não merece acolhimento, pois, ainda que não fosse 
declarada a inconstitucionalidade da parte final do art. 40, caput, e § 4º, da LEF, a jurisprudência desta 
Corte de Justiça vem entendendo como inércia da Fazenda Pública não somente as situações de total 
abandono do processo, como também aqueles casos em que, embora exista um vai e vem dos autos e/ou 
de pedidos, tal movimentação não seja capaz de modificar a situação processual. (Precedente: TJRR, AC n. 
0010.06.128890-7, Rel. Des. Almiro Padilha). 
No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do E. STJ: 
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO 
TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Em 
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se 
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inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente" (Súmula 314/STJ). 2. "Os requerimentos para 
realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o 
condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (AgRg no REsp 1.208.833/MG, 
Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 3/8/12). 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no 
AREsp: 383507 GO 2013/0254381-1, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 
22/10/2013,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2013) 
Nesse ínterim, resta inequívoca a ocorrência da prescrição relativamente aos créditos fiscais perseguidos 
na execução fiscal, nos termos da sentença objurgada. 
No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência dominante da Câmara Cível desta Corte de Justiça: 
REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE 9 
(NOVE) ANOS ENTRE A PRIMEIRA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DA AÇÃO E 
A SENTENÇA. SENTENÇA INTEGRALIZADA.  
1. De acordo com o art. 174 do CTN (redação anterior à LC 118/05), a prescrição se interrompe com a 
citação do executado, período em que se recomeça o cômputo quinquenal, mas, desta vez, para o 
reconhecimento da prescrição intercorrente, que ocorre no curso do feito executivo. 
2. Assim o é para que não sejam permitidas demandas eternas, em homenagem a diversos princípios 
constitucionais, notadamente, o da segurança jurídica e o da duração razoável do processo. 
3. Esta Corte já se manifestou expressamente sobre a inviabilidade de aplicação das causas de suspensão 
e interrupção dos prazos prescricionais trazidas pelo art. 40, caput e §4º da LEF, bem como pela não 
aplicação da Súmula 314/STJ. Repercussão Geral reconhecida pelo  STF RE 636562. 
4. No caso dos autos, o executado foi citado em 23/02/2001. A partir desta data até a prolação da sentença, 
que reconheceu a prescrição intercorrente (09/09/2010 ), passaram-se 9 (nove) anos, sem a Fazenda 
Pública lograsse êxito em localizar bens do executado para saldar a dívida. 
5. Sentença integralizada. 
(TJRR – RN 0010.01.009699-7, Rel. Juiz(a) Conv. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Única, julg.: 
08/04/2014, DJe 12/04/2014, p. 41-42) 
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
40, §4.º, DA LEF RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE EM AÇÃO PRÓPRIA - 
INÉRCIA CONFIGURADA - "DECISUM" CORRETO - RECURSO DESPROVIDO. 
(TJRR – AgInt 0000.15.002486-7, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, Câmara Cível, julg.: 18/08/2016, DJe 
23/08/2016, p. 24) 
Diante do exposto, considerando o que dispõe o art. 90, VI, do RITJ/RR, conheço e nego provimento ao 
recurso. 
P. I. 
Boa Vista (RR), em 31 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.001963-2 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: ÍTALO JORGE SILVA PINTO E OUTRO 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ÍTALO JORGE SILVA PINTO e 
ALLAMAN DOS SANTOS MACEDO, em face de decisão que indeferiu pedido de dispensa do pagamento 
de fiança. 
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 49/49v). 
A Autoridade Coatora prestou as informações legais, dando ciência a este Relator que os pacientes 
receberam liberdade provisória sem fiança (fls. 53). 
Vieram-me os autos conclusos. 
Prevê o Regimento Interno desta Corte:  
Art. 91. São atribuições do relator nos feitos criminais: 
(...) 
XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; 
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Com a juntada das informações do juízo coator afirmando a ocorrência da concessão da liberdade 
provisória com dispensa da fiança no momento do recebimento da denúncia, resta extinguir o presente 
pedido, pela patente prejudicialidade do mesmo. 
Pelo exposto, com fundamento no art. 91, inc. XII, do RI-TJ/RR, julgo prejudicado o writ, em virtude da 
perda superveniente do objeto. 
Publique-se, intimem-se, cumpra-se. 
Após, arquive-se. 
Boa Vista (RR), em 31 de agosto de 2017. 
 
Leonardo Cupello 
Desembargador 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002014-3 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: ALMIR ROCHA DE CASTRO JÚNIOR – OAB/RR Nº 385 
PACIENTE: PAMELLA SUELEN DE OLIVEIRA ALVES 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
A liminar, em sede de habeas corpus, é medida cautelar excepcional. 
Não me convencem, em princípio, os argumentos da impetração. 
Primeiro, porque a decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 121/147) demonstra satisfatoriamente a 
necessidade da medida extrema, sendo irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis da acusada 
(STJ, RHC 86.165/AL, 5.ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/08/2017, DJe 23/08/2017).  
Com efeito, há indícios de que a paciente extrapolou os limites da advocacia, pois foi apontada "como o 
Gravata do PCC em RR" (fl. 133), além de ter, supostamente, ameaçado uma detenta alegando ser 
"advogada da família PCC" (fl. 129). 
Em segundo lugar, porque os temas alusivos à negativa de autoria e à fragilidade das provas "não podem 
ser apreciadas na via estreita do remédio constitucional, por demandarem ampla dilação probatória" (STJ, 
RHC 45.414/MA, 6.ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18/11/2014, DJe 05/12/2014). 
Finalmente, há muito se firmou o entendimento de que as prisões cautelares não violam o princípio da 
presunção de inocência. 
ISTO POSTO, ausente o fumus boni juris, indefiro o pedido de liminar. 
Oficie-se ao MM. Juiz de Direito da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas, para que preste 
informações no prazo de 05 (cinco) dias. 
Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017.  
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001911-1 - 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: ONARA PEREIRA 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista (RR), que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização, para 
condenar a apelante ao pagamento de R$3.037,50, que condenou a apelante ao pagamento de custas e 
honorários advocatícios no percentual de 10%, sob o valor da condenação. 
A apelante, em suas razões, alega que há ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente. 
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Afirma que pagou administrativamente o valor de R$ 1.687,50. 
Neste sentido, requer o conhecimento e o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido 
constante na inicial. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
De acordo com o art. 932, inc. VIII, compete ao relator "exercer outras atribuições estabelecidas no 
regimento interno do tribunal." 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelece que; 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste tribunal, razão pela qual passo a decidir 
monocraticamente. 
No EP n.65, o laudo pericial descreve que a lesão foi parcial incompleta no membro superior direito, 
graduando-a em 50%. 
O percentual a que se chega em decorrência no membro inferior esquerdo é de 70% de R$13.500,00, 
perfazendo um valor de R$9.450,00, em seguida reduz-se o percetual disposto no laudo (E.P. 65), restando 
devido ao apelante a importância de R$ 4.725,00. 
Como o apelante pagou administrativamente a importância de R$ 1.687,50, resta devido o valor 
remanescente de R$3.037,50, ao apelado. 
Desta forma, conclui-se que a sentença realizou de forma correta o enquadramento das lesões na tabela 
constante no anexo da Lei n°. 6.194/74. 
Os seguintes julgados seguem no mesmo sentido: AC 0010.11.704237-3, AC    AC 0010.14.817982-2. 
Por estas razões, com fundamento nos artigos 485, VI, e 932, III, ambos do CPC, c/c art. 90, IV, do RITJRR, 
nego provimento ao recurso, mantendo a sentença na intergra. 
Publique-se  e intime-se. 
Boa Vista (RR), em 22 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti  
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001949-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: RITA VIEIRA OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-N 
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida no processo nº 0727063-
59.2013.8.23.0010, que extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do 
CPC. 
O apelante alega que a Lei nº 11.945/09 ofende os direito humanos, devendo esta ser considerada 
inconstitucional. 
Argumeta haver disparidade entre as indenizações. Afirma ser cabível o arbitramento de indenização a 
título de danos morais. 
Neste sentido, pedi o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença. 
Em contrarrazões, a apelada requer pela manutenção da sentença em sua integralidade. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça, prevê tais poderes do relator no art. 90: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste Tribunal, razão pela qual passo a decidir 
monocraticamente. 
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As razões do recurso de apelação não atacam os fundamentos da sentença apelada, tendo em vista que o 
juiz extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. 
O princípio da dialeticidade exige que a peça recursal contenha fundamentos que venham a embasar o 
inconformismo, declinando os fundamentos de fato e de direito de sua contrariedade.  
Portanto, é ônus atribuído ao recorrente que evidencie os motivos para a reforma da decisão recorrida. 
O artigo 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha 
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: 
"Art. 932. Incumbe ao relator: 
[...] 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida"; 
Neste sentido: 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EXTINÇÃO DO FEITO 
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RAZÕES QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA 
SENTENÇA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 
- Não pode ser conhecido o recurso que não apresenta os motivos pelos quais a sentença deve ser 
reformada, em ofensa ao princípio da dialeticidade que norteia o sistema recursal.  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0707.15.003149-0/001 - COMARCA DE VARGINHA - APELANTE (S): NÁGYLLA 
LETÍCIA REIS DOS SANTOS - APELADO (A)(S): FINANCEIRA ITAU CBD S.A CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
** 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA 
ORDEM. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. 
EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E 
AS RAZÕES RECURSAIS. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 
1. Entre a motivação utilizada como fundamento decisório e as razões do recurso que impugna tal decisão 
deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa 
examinar a juridicidade da "ratio decidendi". 
2. Assim não procedendo, a parte desatende ao ônus da dialeticidade. 
3. Agravo regimental não conhecido. 
(STJ. AgRg no MS 14.934/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) 
** 
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS 
CESSANTES – INICIAL INDEFERIDA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – RAZÕES DO 
RECURSO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 514, II CPC  
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado que o apelante em suas razões recursais deixou de atacar os 
fundamentos da sentença recorrida, ausente um dos pressupostos de admissibilidade do recurso 
(regularidade formal), qual seja, o da dialeticidade, razão pela qual este não pode ser conhecido. Recurso 
não conhecido. (Apelação Cível – Ordinário – N. 2008.008879-2/0000-00 – Maracaju. Relator – Exmo. Sr. 
Des. Paulo Alfeu Puccinelli. Julgamento: 14/07/2008 Órgão Julgador: 3ª Turma Cível). (g. N)  
Esta Corte de justiça também decidiu neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.827133-7, RELATORA: 
Desembargadora ELAINE BIANCHI, j. 10.03.2016; APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.821000-4 - RELATOR: 
DES. LEONARDO CUPELLO, j. 04.03.2016.  
Nesse passo, o não conhecimento do recurso de apelação, no mérito, é medida que se impõe, haja vista a 
ausência de fundamentação específica, nos termos do inciso II do art. 1.010, do CPC/15.  
Boa Vista, 21 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001809-7 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
AGRAVADO: NIRIS L. BEZERRA – ME 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
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DECISÃO 
 
Trata-se de agravo interno interposto nos autos da apelação nº 0010.08.901466-5, a qual manteve a 
sentença em todos os seus termos. 
O agravante argumenta que a municipalidade teve postura proativa. Alega, ainda, sobre a 
constitucionalidade do art. 40, §4, da Lei nº 6.830/80, e por fim afirma a necessidade de intimação prévia da 
Fazenda Pública para fins de decretação da prescrição intercorrente. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
O princípio da dialeticidade estabelece que o recorrente deve indicar não somente a razão da sua 
insatisfação, mas, também, os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo, para que o recorrido 
possa exercer seu direito de se defender. É, portanto, um ônus atribuído ao recorrente para que evidencie 
os motivos para a reforma da decisão recorrida. 
Neste caso específico, verifico que o agravante não trouxe fatos novos, repetindo tão somente os alegados 
na apelação. 
O art. 1.021, §1º e §1º, do CPC, estabelece o seguinte: 
"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, 
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 
§1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão 
agravada." 
Por seu turno, o artigo 932, inciso III, do CPC, estabelece: 
"Art. 932.  Incumbe ao relator: 
(...) 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida;" 
Desta forma, cabia ao recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão, observando o 
princípio da dialeticidade. 
Não procedendo desta forma, falta regularidade formal ao recurso, que consequentemente não poderá 
ultrapassar o juízo de admissibilidade. 
Neste sentido: 
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO §1º DO ART. 1.021 DO NCPC. AUSENCIA DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE MULTA NO VALOR CORRESPONDENTE 
A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, CONFORME AUTORIZA O ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 
(TJRR – AgInt 0000.16.001456-9, Rel. Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 22/11/2016, 
DJe 28/11/2016, p. 31)  
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO §1º DO ART. 1.021 DO NCPC. AUSÊNCIA DE 
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
(TJRR – AgInt 0000.16.000657-3, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
20/10/2016, DJe 04/11/2016, p. 17)  
Face ao exposto, não conheço do recurso.  
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 30 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.002026-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: HERBSON ANDRADE LIMA 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida no processo nº 0811479-
86.2015.8.23.0010, que extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do 
CPC. 
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O apelante alega que a Lei nº 11.945/09 ofende os direito humanos, devendo esta ser considerada 
inconstitucional. 
Argumeta haver disparidade entre as indenizações. Afirma ser cabível o arbitramento de indenização a 
título de danos morais. 
Neste sentido, pedi o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença. 
Em contrarrazões, a apelada requer pela manutenção da sentença em sua integralidade. 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça, prevê tais poderes do relator no art. 90: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
O recurso trata de matéria pacificada na jurisprudência deste Tribunal, razão pela qual passo a decidir 
monocraticamente. 
As razões do recurso de apelação não atacam os fundamentos da sentença apelada, tendo em vista que o 
juiz extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. 
O princípio da dialeticidade exige que a peça recursal contenha fundamentos que venham a embasar o 
inconformismo, declinando os fundamentos de fato e de direito de sua contrariedade.  
Portanto, é ônus atribuído ao recorrente que evidencie os motivos para a reforma da decisão recorrida. 
O artigo 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha 
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: 
"Art. 932. Incumbe ao relator: 
[...] 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida"; 
Neste sentido: 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EXTINÇÃO DO FEITO 
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RAZÕES QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA 
SENTENÇA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 
- Não pode ser conhecido o recurso que não apresenta os motivos pelos quais a sentença deve ser 
reformada, em ofensa ao princípio da dialeticidade que norteia o sistema recursal.  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0707.15.003149-0/001 - COMARCA DE VARGINHA - APELANTE (S): NÁGYLLA 
LETÍCIA REIS DOS SANTOS - APELADO (A)(S): FINANCEIRA ITAU CBD S.A CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
** 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA 
ORDEM. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. 
EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E 
AS RAZÕES RECURSAIS. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 
1. Entre a motivação utilizada como fundamento decisório e as razões do recurso que impugna tal decisão 
deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa 
examinar a juridicidade da "ratio decidendi". 
2. Assim não procedendo, a parte desatende ao ônus da dialeticidade. 
3. Agravo regimental não conhecido. 
(STJ. AgRg no MS 14.934/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) 
** 
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS 
CESSANTES – INICIAL INDEFERIDA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – RAZÕES DO 
RECURSO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 514, II, 
CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado que o apelante em suas razões recursais deixou de 
atacar os fundamentos da sentença recorrida, ausente um dos pressupostos de admissibilidade do recurso 
(regularidade formal), qual seja, o da dialeticidade, razão pela qual este não pode ser conhecido. Recurso 
não conhecido. (Apelação Cível – Ordinário – N. 2008.008879-2/0000-00 – Maracaju. Relator – Exmo. Sr. 
Des. Paulo Alfeu Puccinelli. Julgamento: 14/07/2008 Órgão Julgador: 3ª Turma Cível). (g. N)  
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Esta Corte de justiça também decidiu neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.827133-7, RELATORA: 
Desembargadora ELAINE BIANCHI, j. 10.03.2016; APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.821000-4 - RELATOR: 
DES. LEONARDO CUPELLO, j. 04.03.2016.  
Nesse passo, o não conhecimento do recurso de apelação, no mérito, é medida que se impõe, haja vista a 
ausência de fundamentação específica, nos termos do inciso II do art. 1.010, do CPC/15.  
Boa Vista, 21 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001807-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
AGRAVADO: ITEL ANDRADE FONSECA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo interno interposto nos autos da apelação nº 0010.10.918371-4, a qual manteve a 
sentença em todos os seus termos. 
O agravante argumenta que a municipalidade teve postura proativa. Alega, ainda, sobre a 
constitucionalidade do art. 40, §4, da Lei nº 6.830/80, e por fim afirma a necessidade de intimação prévia da 
Fazenda Pública para fins de decretação da prescrição intercorrente. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
O princípio da dialeticidade estabelece que o recorrente deve indicar não somente a razão da sua 
insatisfação, mas, também, os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo, para que o recorrido 
possa exercer seu direito de se defender. É, portanto, um ônus atribuído ao recorrente para que evidencie 
os motivos para a reforma da decisão recorrida. 
Neste caso específico, verifico que o agravante não trouxe fatos novos, repetindo tão somente os alegados 
na apelação. 
O art. 1.021, §1º e §1º, do CPC, estabelece o seguinte: 
"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, 
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 
§1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão 
agravada." 
Por seu turno, o artigo 932, inciso III, do CPC, estabelece: 
"Art. 932.  Incumbe ao relator: 
(...) 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida;" 
Desta forma, cabia ao recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão, observando o 
princípio da dialeticidade. 
Não procedendo desta forma, falta regularidade formal ao recurso, que consequentemente não poderá 
ultrapassar o juízo de admissibilidade. 
Neste sentido: 
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO §1º DO ART. 1.021 DO NCPC. AUSENCIA DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE MULTA NO VALOR CORRESPONDENTE 
A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, CONFORME AUTORIZA O ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 
(TJRR – AgInt 0000.16.001456-9, Rel. Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 22/11/2016, 
DJe 28/11/2016, p. 31)  
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO §1º DO ART. 1.021 DO NCPC. AUSÊNCIA DE 
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
(TJRR – AgInt 0000.16.000657-3, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Câmara Cível, julg.: 
20/10/2016, DJe 04/11/2016, p. 17)  
Face ao exposto, não conheço do recurso.  
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 30 de agosto de 2017. 
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Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000702-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A 
ADVOGADA: DRA. CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960 
AGRAVADO: VALDEMIR GUARRIDO PEIXOTO 
ADVOGADA: DRA. NATHALYA SILVESTRE VIANA – OAB/RR Nº 1470 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou os embargos de 
declaração na apelação cível nº 0010.14.806429-7.  
Contudo, às fls.26/29 dos autos, o agravante juntou petição requerendo a extinção do presente recurso, em 
razão da homologação de acordo no juízo de origem. Cabe mencionar que o agravado reiterou tal pedido à 
fl. 33 dos autos. 
Dessa forma, verifica-se a perda do objeto do recurso, em face da ausência de interesse recursal, senão 
vejamos. 
É pacífico que o interesse em recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos, devendo estar 
presente para que se viabilize o exame da matéria impugnada pelo Tribunal, como bem destaca Nelson 
Nery Júnior: 
Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há 
necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus 
fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade + 
utilidade como integrantes do interesse em recorrer. (in Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 315). (Sem grifos no original). 
Em amparo: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 
ACORDO ENTRE AS PARTES NO PROCESSO PRINCIPAL CELEBRADO DURANTE O 
PROCESSAMENTO DO AGRAVO. EXTINÇAO DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. A extinção 
da ação principal durante o processamento do agravo implica perda do objeto de recurso interposto para 
impugnar a decisão que deferiu a tutela de urgência. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - Agravo de 
Instrumento : AI 20386335620178260000 SP, relator: Gilberto Leme, 35ª Câmara de Direito Privado, 
Publicação: 13/07/2017, Julgamento:10 de Julho de 2017) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – 
Acordo celebrado em primeira instância, no processo principal – Circunstância que acarreta a perda 
superveniente do objeto recursal – Recurso prejudicado. (TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 
22555362220168260000 SP, Relator: José Roberto Furquim Cabella, 6ª Câmara de Direito Privado, 
Publicação: 09/05/2017, Julgamento: 9 de Maio de 2017) 
Diante da perda do objeto, com fundamento no art. 932, III, CPC, nego seguimento ao recurso.  
Devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista/RR, 24 de agosto de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti - Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002041-6 – SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
AGRAVANTE: BOA VISTA ENERGIA S/A 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Boa Vista Energia S/A, 
contra decisão oriunda da Única Vara Cível da comarca de São Luiz do Anauá, que em autos de Ação Civil 
Pública, determinou o cumprimento de obrigações firmadas em Termo de Ajustamento de Conduta, sob 
pena de multa.   
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Aduz a agravante que a decisão guerreada não traduziria o melhor direito, porquanto supostamente 
impossível sua exigibilidade quanto a TAC firmada entre a CERR e o agravado. 
Assevera não dispor de dotação orçamentária necessária ao cumprimento das obrigações, pugnando pela 
revisão do decisum, inclusive liminarmente. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Não se justifica a concessão da tutela de urgência. 
Nada obstante o alegado na exordial, deixou a recorrente, ao menos nesta oportunidade, de demonstrar a 
presença dos requisitos legais, tornando impossível a concessão da medida inaudita altera pars: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE. 
AUSÊNCIA. Diante das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente porque não se vislumbram presentes o fumus boni 
iuris e o periculum in mora aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. O provimento liminar é 
admitido nos casos em que a relevância da fundamentação é manifesta, além de a urgência tornar o fato 
inadiável, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, não podendo, pois, aguardar o 
julgamento colegiado do recurso. Recurso desprovido." (TJDFT, 20150020242567AGI, Sexta Turma Cível, 
Rel.: Hector Valverde Santanna - p.: 01/12/2015) 
III - Posto isto, indefiro a medida liminar. 
Comunique-se ao reitor singular os termos desta decisão, dispensadas as informações. 
Intime-se o agravado para contrarrazões. 
Após, com ou sem manifestação, abra-se vista dos autos ao nobre representante do Parquet. 
Boa Vista, 30 de agosto de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.819788-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: PAULO TENÓRIO CABRAL DA COSTA 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
APELADO: BANCO PAN S/A 
ADVOGADO: DR. NELSON PASCHOALOTTO – OAB/SP Nº 108911-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Diante da não comprovação da hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.  
Intime-se a parte Apelante para que pague as custas processuais do presente feito, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 
Intime-se. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 24 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.824690-9 – BOA VISTA/RR 
APELANTE: T. BEZERRA BRISOLA LTDA 
ADVOGADO: DR. MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS – OAB/RR Nº 333-A 
APELADO: DAIMLERCHRYLER LEASING MERCANTIL S/A 
ADVOGADA: DRA. THAÍS DE QUEIROZ LAMOUNIER – OAB/RR Nº 520-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, nos moldes do art. 109 e seguintes do RITJRR. 
Intimem-se as partes, nos termos do art. 110, I e II do RITJRR. 
Em caso de pedido de sustentação oral, incluam-se os autos em pauta presencial, independentemente de 
nova conclusão. 
Boa Vista (RR), 31 de agosto de 2017. 
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Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.11.921854-2 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. MARCUS VINICIUS MOURA MARQUES – OAB/RR Nº 591-P 
EMBARGADO: DEUSDETE COELHO FILHO 
ADVOGADO: DR. ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO – OAB/RR Nº 510 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
DESPACHO 
 
Segue o relatório; 
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
Boa Vista, 01 de setembro de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002078-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: MILTON PEREIRA DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANDREIA RENOK VIANA VILAÇA DOS SANTOS 
AGRAVADOS: MOACIR ANDRADE DE ARAÚJO E OUTROS 
ADVOGADO: DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE – OAB/RR Nº 074-B 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
Autos n.º 0000.17.002078-8 
 
I - Não consta dos autos pleito liminar; 
II - Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões (art. 1.019, inciso II, do CPC). 
Boa Vista, 01/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001131-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ALBERTA DE ALMEIDA 
ADVOGADO: DR. ESSER BROGNOLI – OAB/RR Nº 1566 
AGRAVADA: PDT PHARMA IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP 
ADVOGADO: DR. MÁRCIO LORETI – OAB/SP Nº 178628-N  
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, nos termos do art. 109 e seguintes do RITJRR. 
Intime-se as partes, nos termos do art. 110, I e II do mesmo Regimento. 
Em caso de pedido de sustentação oral, incluam-se os autos em pauta presencial, independentemente de 
nova conclusão. 
Boa Vista (RR), 31 de agosto de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.813199-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CONSTROL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A 
ADVOGADO: DR. ANDRÉ NIETO MOYA – OAB/SP Nº 235738-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, nos termos do art. 109 e seguintes do RITJRR. 
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Intime-se as partes, nos termos do art. 110, I e II do mesmo Regimento. 
Em caso de pedido de sustentação oral, incluam-se os autos em pauta presencial, independentemente de 
nova conclusão. 
Boa Vista (RR), 29 de agosto de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001962-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: AMANDA ALVES DA SILVA 
ADVOGADO: DR. JOSÉ CARLOS ARANHA – OAB/RR Nº 584 
AGRAVADO: HSBC SEGURADORA S/A 
ADVOGADO: DR. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG Nº 76696-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DESPACHO 
 
1. Em consulta ao PROJUDI, verifiquei que o processo de origem encontra-se arquivado definitivamente 
desde 25/07/2017 (vide EP nº 107); 
2. Portanto, determino a intimação da parte Agravante para se manifestar quanto a eventual perda do 
objeto do presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 933, do NCPC; 
3. Decorrido o prazo assinado, com ou sem manifestação, venham os autos à nova conclusão. 
Boa Vista (RR), em 31 de agosto de 2017 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.832558-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CONSEPRO-CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA E OUTRO 
ADVOGADA: DRA. ROSA LEOMIR BENEDETI GONÇALVES – OAB/RR Nº 561-N 
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/SP Nº 211648-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DESPACHO 
 
Proc. n. 0010.15.832558-8 
1. Trata-se de Apelação Cível interposta no bojo de ação monitória, em face de sentença proferida pelo 
douto juízo da 3ª Vara Cível de piso, que rejeitou os embargos ao pedido monitório, convertendo-o em 
mandado judicial, em desfavor da parte apelante; 
2. O Apelante requereu, em preliminar, a concessão da gratuidade da justiça, haja vista não possuir 
recursos suficientes para custear as despesas processuais, e honorários advocatícios; 
3. Em que pese a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nada impede que o 
Julgador analise as circunstâncias do caso concreto, ponderando se a parte realmente faz jus à concessão 
do beneplácito da assistência judiciária gratuita; 
4. No caso presente, há elementos que denotam que a parte não faz jus ao benefício da justiça gratuita, 
uma vez que, há juntada nos autos de notas fiscais por serviços prestados  pela apelante ao governo do 
Estado no valor de R$ 842.016,30 (oitocentos e quarenta e dois mil, dezesseis reais e trinta centavos); 
5. Portanto, com fulcro na parte final do §2º do artigo 99 do NCPC, determino a intimação da parte 
Recorrente para demonstrar, documentalmente, a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de indeferimento do pedido; 
6. Cumpra-se. 
Boa Vista-RR, em 30 de agosto de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000461-8 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: SAMUEL DA CONCEIÇÃO ANDRADE 
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ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
EMBARGADO: BANCO PANAMERICANO S/A 
ADVOGADO: DR. JOSÉ MARTINS – OAB/SP Nº 84314 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DESPACHO 
 
Considerando o que enuncia o § 2º, do art. 1.023, do CPC, intime-se a parte Embargada para se manifestar, 
no prazo de 05 (cinco) dias. 
Com ou sem manifestação, certifique-se. 
Após, voltem os autos conclusos. 
Boa Vista (RR), em 31 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001997-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
AGRAVADO: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DESPACHO 
 
1. Com a entrada em vigor do novo CPC, o julgamento do agravo interno passou a contar com 
apresentação de contrarrazões e inclusão em pauta, normas de natureza procedimental e aplicação 
imediata aos feitos pendentes de julgamento; 
2. Portanto, intime-se a parte Agravada para se manifestar sobre o presente recurso, no prazo de 15 
(quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, do NCPC; 
3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se; 
4. Após, retornem conclusos; 
5. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 30 de agosto de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.814589-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LUIS AUGUSTO SILVA COSTA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264-N 
APELADOS: LUIZ ALVES BARRETO E OUTROS 
ADVOGADOS: DR. FRANCISCO ROBERTO DE FREITAS E OUTRO – OAB/RR Nº 866-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no artigo 109 e seguintes do RITJRR. 
Intimem-se as partes na forma e para fins dos incisos I e II do artigo 110 do RITJRR. 
Havendo requerimento de sustentação oral, os autos serão incluídos em pauta de sessão de julgamento 
presencial, independentemente de nova conclusão. 
Após, voltem-me conclusos. 
Boa Vista-RR, 25 de agosto de 2017. 
                           
Almiro Padilha 
Relator 
 
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 
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(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento eletrônico, nos moldes do art. 109 e seguintes do RITJRR. 
Intimem-se as partes, nos termos do art. 110, I e II do RITJRR. 
Boa Vista (RR), 31 de agosto de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001292-8 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADA: DRA. ÉRIKA SEFFAIR RIKER – OAB/AM Nº 7735 
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
  
DESPACHO 
 
Segue o relatório; 
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR; 
Boa Vista, 30 de agosto de 2017. 
 
Desa. ELAINE BIANCHI – Relatora 
 
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002019-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A 
ADVOGADA: DRA. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/RR Nº 375-A 
AGRAVADA: KELLY CHRISTINE DE ASSIS FERREIRA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
FINALIDADE: Intimação da parte Agravante, através da sua advogada DRA. CRISTIANE BELINATI 
GARCIA LOPES – OAB/RR Nº 375-A, para efetuar o recolhimento das custas para realização de diligência 
do Oficial de Justiça. 
Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 
 
Glenn Linhares Vasconcelos 
Diretor da Secretaria 
 
 

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

 
CRISTINE HELENA MIRANDA FERREIRA RODRIGUES 

DIRETORA DA SECRETARIA 
 

GLENN LINHARES VASCONCELOS 
DIRETOR DA SECRETARIA 
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 PRESIDÊNCIA 
Expediente de 04/09/2017 
 
 

PORTARIA N.° 1804, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0014688-17.2017.8.23.8000; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de se proporcionar um ambiente de trabalho saudável aos magistrados e 
servidores desta Corte; 
 

RESOLVE: 
 

Suspender o expediente no Palácio da Justiça, bem como os prazos processuais na segunda instância de 
jurisdição, no dia 06/08/2017, a partir das 14:00h 
 

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

Des. MOZARILDO CAVALCANTI 
Presidente, em exercício. 

 
 

PORTARIA N.° 1805, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0013424-62.2017.8.23.8000; 
 

RESOLVE: 
 

Suspender a Gratificação de Produtividade, no importe de 30% (trinta por cento) do vencimento inicial dos 
cargos da carreira TJ/NM, concedida a servidora VANESA DE SOUSA GÓIS , Técnica Judiciária, a contar 
da publicação desta portaria. 
 

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

Presidente 
 
 

PORTARIA N.° 1806, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0013424-62.2017.8.23.8000; 
 

CONSIDERANDO a Portaria n.° 1805, do dia 04 de setembro de 2017; 
 

RESOLVE: 
 

Conceder Gratificação de Produtividade, no importe de 30% (trinta por cento) do vencimento inicial dos 
cargos da carreira TJ/NM, ao servidor JEFFERSON ELI LIMA BATISTA , Técnico Judiciário, a contar da 
publicação desta portaria. 
 

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

Presidente 
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PORTARIA N.° 1807, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0013424-62.2017.8.23.8000; 
 

RESOLVE: 
 

Determinar que a servidora VANESSA DE SOUSA GÓIS , Técnica Judiciária, passe a servir na Comarca de 
Mucajaí, a contar da publicação desta portaria. 
 

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

Presidente 
 
 

PORTARIA N.° 1808, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.°0013424-62.2017.8.23.8000; 
 

RESOLVE: 
 

Determinar que a servidora MICHELLY SIDLA ROCHA DOS SANTOS TORTAROLO , Técnica Judiciária, 
passe a servir na Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico das Varas Criminais e dos Juizados de 
Violência Doméstica da Comarca de Boa Vista, a contar da publicação desta portaria. 
 

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

Presidente 
 

PORTARIA N.° 1809, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0014508-98.2017.8.23.8000; 
 

RESOLVE: 
 

Designar o servidor HENRIQUE DE MELO TAVARES , Técnico Judiciário, para responder, sem prejuízo de 
suas atribuições, pela Secretaria de Gestão Administrativa, no período de 01/09/2017 a 10/09/2017, em 
virtude de férias do titular. 
 

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

Presidente 
 
 

PORTARIA N.° 1810, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0013316-33.2017.8.23.8000; 
 

RESOLVE: 
 

Determinar que a servidora TATIANA BRASIL BRANDÃO , Técnica Judiciária, passe a servir na 
Subsecretaria de Apoio a Gestão de TIC, a contar da publicação desta portaria. 
 

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

Presidente 
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PORTARIA N.º 1811, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017  
 

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

CONSIDERANDO o disposto na Lei 9.983, de 14 de julho de 2000, no Decreto n.º 3.505, de 13 de junho de 2000, e no 
Decreto n.º 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que estabelecem normas de segurança da informação; 
 

CONSIDERANDO a Resolução n.º 06/2016 que institui a Política de Segurança da Informação no Poder Judiciário, 
que tem como objetivo preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, definindo-se um 
conjunto de diretrizes, normas, procedimentos e instruções, visando estabelecer, padronizar e normatizar a segurança 
tanto no escopo físico, humano e tecnológico e; 
 

CONSIDERANDO que, para se criar e manter uma política de segurança da informação concisa de acordo com as 
normas da ABNT, e regidas pelas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 27005 é necessária a união de diversos 
setores desta Corte; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º  Fica instituída a Comissão de Segurança da Informação – CSI, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima, a qual é responsável para promover a cultura de Segurança da Informação, bem como para estabelecer a 
revisão e a manutenção de uma Política de Segurança da Informação – PSI, apoiada por Normas e Procedimentos. 
 

Art. 2º  A CSI, comissão de natureza consultiva e de caráter permanente tem ainda por finalidade analisar 
periodicamente a efetividade da Política de Segurança implantada de forma a proporcionar melhoria contínua do 
TJRR. 
 

Art. 3º  Compete a CSI: 
 

I – elaborar a política de segurança da informação do TJRR e promover sua implementação; 
II – propor e acompanhar estratégias, metas e ações de segurança da informação, bem como apresentar resultados 
decorrentes da implementação; 
III – promover, orientar e supervisionar o orçamento destinado à implementação das ações que visem o 
aprimoramento da segurança da informação; 
IV – requerer às unidades do TJRR iniciativas ou informações que considerar necessárias para a implementação das 
estratégias, metas e ações de segurança da informação; 
V – propor a elaboração e a revisão de políticas, normas e procedimentos inerentes à segurança da informação; 
VI – gerenciar e avaliar os resultados de auditorias de conformidade de segurança da informação e de aspectos legais 
relacionados à proteção das informações; 
VII – elaborar proposta e promover atualização periódica da política com medidas que garantam a continuidade das 
atividades do TJRR e o retorno à situação de normalidade em caso de desastre ou falha nos recursos que suportam os 
processos vitais de negócio do TJRR; 
VIII – constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas sobre segurança da informação, 
avaliando, inclusive, a possibilidade de criação de área específica para política da segurança da informação; 
IX – manifestar-se sobre ações em segurança da informação; 
X – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade. 
 

Art. 4º  – A presente Comissão de Segurança da Informação – CSI, será composta por quatorze membros integrantes 
do quadro de servidores do TJRR sendo: 
 

Quantidade Membros 

1 Juiz(a) Auxiliar da Presidência 

1 Representante do(a) Corregedor(a) Geral de Justiça 

1 Representante da Comissão Permanente de Sindicância 

1 Assessor(a) Militar 

1 Secretário(a)-Geral 

1 Secretário(a) de Gestão Administrativa 

1 Secretário(a) de Gestão Estratégica 

1 Secretário(a) de Gestão de Pessoas 

1 Secretário(a) de Infraestrutura e Logística 
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1 Secretário(a) de Orçamento e Finanças 

1 Secretário(a) de Tecnologia da Informação 

1 Servidor(a) da Secretaria de Tecnologia da Informação 

1 Assessor(a) Jurídico(a) do Núcleo Jurídico Administrativo 

1 Analista de Sistemas Especialista em Segurança da Informação ou afins 

 

§ 1º – Fica designado como Presidente desta comissão, o Secretário de Tecnologia da Informação, sendo este 
responsável pela coordenação dos trabalhos desenvolvidos pelo CSI. 
§ 2º – As reuniões da CSI serão ordinárias, realizadas semestralmente, e extraordinárias, quando demandadas. As 
reuniões deliberativas ou não, ocorrerão com a presença mínima da maioria absoluta dos componentes da CSI. 
§ 3º – Os membros da CSI, em suas ausências e impedimentos legais ou regulamentares, deverão ser representados 
pelos seus substitutos oficiais. 
 

Art. 5º  O trabalho dos membros da CSI se dá sem prejuízos das atribuições ordinárias do servidor e não implica, em 
nenhuma hipótese ou a qualquer título, remuneração complementar. 
 

Art. 6º  A CSI é subordinada à Presidência do TJRR. 
 

Art. 7º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria da Presidência nº 949, de 18 de 
julho de 2014. 
 

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

Presidente 
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GABINETE DA JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA N.º 100, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

CONSIDERANDO o teor do procedimento SEI nº 0014314-98.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Conceder ao Dr. PEDRO MACHADO GUEIROS, Juiz Substituto, dispensa do expediente nos dias 26.09 e
11.10.2017, em virtude de sua designação para atuar como plantonista na Segunda Vara Cível, no período
de 21 a 27.08.2017.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Juíza Bruna Zagallo

Auxiliar da Presidência

PORTARIA N.º 101, DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

CONSIDERANDO a decisão proferida no procedimento SEI nº 0014105-32.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Convalidar licença para tratamento de saúde do Dr. ALEXANDRE MAGNO MAGALHÃES VIEIRA, Juiz de
Direito titular da Vara de Penas e Medidas Alternativas, no período de 23 a 25.08.2016.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Juíza Bruna Zagallo

Auxiliar da Presidência

Gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência – GABJA
SEI n°. 0013551-97.2017.8.23.8000
Assunto: Diárias de Magistrado.

DECISÃO 

Trata-se de procedimento originado pelo Dr. ERICK CAVALCANTI LINHARES LIMA, Juiz de Direito

Titular da Vara da Justiça Itinerante, solicitando o pagamento de diárias devido ao seu deslocamento ao

Município de Uiramutã.

O procedimento foi  instruído com os seguintes documentos:  solicitação (0202160),  manifestação

GABJA  (0202180),  manifestação  SGP-GAB  (0202267),  demonstrativo  (0202604),  manifestação  SOF

(0206113), manifestação GABJA (0210791) e manifestação da DGM (0211007).

O Setor  de  Orçamento e  Finanças informa que há disponibilidade orçamentária  para  custear  a

despesa com pagamento de diárias, em conformidade com o Quadro de Detalhamento de Despesa e Lei

Orçamentária Anual n. 1186/2017.

A DGM opina pelo deferimento do pedido (0211007).

Vieram os autos para deliberação. Em face das atribuições que me foram conferidas por meio da

Portaria nº 1055, do dia 18 de maio de 2017, passo a decidir.
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Estando devidamente instruído o feito, verifico que o magistrado preenche os requisitos necessários

à concessão do respectivo pleito indenizatório, bem como trata-se de despesa com serviços indispensáveis

ao funcionamento das atividades judiciais deste Tribunal, razão pela qual defiro o pedido.

Encaminhem-se à SOF e à SGP para providências necessárias.

Publique-se.
Boa Vista – Roraima, 04 de setembro de 2017.

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência

Gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência – GABJA
SEI n°. 0014254-28.2017.8.23.8000
Assunto: Diárias de Magistrado.

DECISÃO 

Trata-se  de  procedimento  originado  pelo  Dr.  MARCELO  LIMA DE  OLIVEIRA,  Juiz  Substituto,

solicitando o pagamento de diárias devido ao seu deslocamento às Comarca de São Luiz do Anauá e

Rorainópolis. 

O  procedimento  foi  instruído  com  os  seguintes  documentos:  requerimento  GJS  (0208699),

designações/substituições  (0208761),  demonstrativo  (0208968),  manifestação  SOF  (0210585),

manifestação GABJA (0210827) e manifestação DGM (0211035).

O Setor  de  Orçamento e  Finanças informa que há disponibilidade orçamentária  para  custear  a

despesa com pagamento de diárias, em conformidade com o Quadro de Detalhamento de Despesa e Lei

Orçamentária Anual n. 1186/2017.

A DGM opina pelo deferimento dos pedidos (0211035).

Vieram os autos para deliberação. Em face das atribuições que me foram conferidas por meio da

Portaria nº 1055, do dia 18 de maio de 2017, passo a decidir.

Estando devidamente instruído o feito, verifico que o magistrado preenche os requisitos necessários

à concessão do respectivo pleito indenizatório, bem como trata-se de despesa com serviços indispensáveis

ao funcionamento das atividades judiciais deste Tribunal, razão pela qual defiro o pedido.

Encaminhem-se à SOF e à SGP para providências necessárias.

Publique-se.
Boa Vista – Roraima, 04 de setembro de 2017.

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência

Gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência – GABJA
SEI n°. 0013965-95.2017.8.23.8000
Assunto: Diárias de Magistrado.

DECISÃO 

Trata-se de procedimento originado pelo Dr.  CÍCERO RENATO ALBUQUERQUE, Juiz de Direito

Titular da Segunda Vara Criminal,  solicitando o pagamento de diárias devido ao seu deslocamento às

Comarca de São Luiz do Anauá e Rorainópolis. 

O procedimento foi instruído com os seguintes documentos: requerimento 2VCRR-GAB (0205804),

certidão secretaria São Luiz Anauá (0207171), certidão secretaria Rorainópolis (0207428), manifestação PR

(0211639), manifestação GABJA (0211657), manifestação SGP-GAB (0212147), demonstrativo (0212296) e

manifestação DGM (0212717).
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O Setor  de  Orçamento e  Finanças informa que há disponibilidade orçamentária  para  custear  a

despesa com pagamento de diárias, em conformidade com o Quadro de Detalhamento de Despesa e Lei

Orçamentária Anual n. 1186/2017.

A DGM opina pelo deferimento dos pedidos (0212717).

Vieram os autos para deliberação. Em face das atribuições que me foram conferidas por meio da

Portaria nº 1055, do dia 18 de maio de 2017, passo a decidir.

Estando devidamente instruído o feito, verifico que o magistrado preenche os requisitos necessários

à concessão do respectivo pleito indenizatório, bem como trata-se de despesa com serviços indispensáveis

ao funcionamento das atividades judiciais deste Tribunal, razão pela qual defiro o pedido.

Encaminhem-se à SOF e à SGP para providências necessárias.

Publique-se.
Boa Vista – Roraima, 04 de setembro de 2017.

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE 
 

SEI nº 0012339-41.2017.8.23.8000 

Origem: Advogado Álvaro Luis da Costa Fernandes 

Assunto: Ressarcimento de valores 

 

DECISÃO 
1. Trata-se de Pedido formulado pelo Advogado Álvaro Luis da Costa Fernandes em nome do seu 

cliente: DPVAT - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT (0191731 - fl. 3); 
no qual solicita a devolução de R$ 249,44 (duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos), relativa ao recolhimento em duplicidade de custas finais, conforme documentos juntados 
às fls. 4/7 do evento 0191731. 

2. O pedido foi instruído com pesquisa que comprovam o pagamento das custas 0193317 e 0193323. 
3. O Chefe do FUNDEJURR informa no despacho 0193326 que: 

"Conforme o art. 16, alíneas "c" e "e" da Resolução T. Pleno nº 13/2017¹, não 
encontramos óbice ao pleito do requerente, devendo entretanto serem descontados os 
valores referentes aos custos de operações bancárias, conforme preceitua o art. 16, § 4º 

da Res. TP nº 013/2017, e que corresponde a R$ 5,40 (Contrato 012/2017 BB) 
"Art. 16. Os pedidos de ressarcimento de receitas são cabíveis em virtude 
de: 
a) desistência da lide, desde que antes da distribuição; 
b) desistência dos recursos e apelações, desde que antes de sua 
interposição; 

c) pagamentos ocorridos em duplicidade; 
d) pagamentos equivocados ou em desconformidade com esta Resolução, 
desde que devidamente comprovados; 

e) pagamentos realizados a maior em favor do FUNDEJURR; e 
f) em razão de determinação judicial, desde que submetida à apreciação 
da administração do FUNDEJURR" 

4. Ante o exposto, com fulcro o caput do art. 16 da Resolução T. Pleno nº 13/2017, autorizo a devolução 

do valor de R$ 244,04 (duzentos e quarenta reais e quatro centavos), com a dedução citada no item 
3. 

5. Publique-se. Certifique-se. 
6. Após, à Subsecretaria de Contabilidade para registro contábil. 
7. Em seguida, à Subsecretaria de Finanças para providências quanto à devolução na conta da 

requerente. 
8. Por fim, encerrados os trâmites deste procedimento, autorizo seu arquivamento. 

Boa Vista, 31 de agosto de 2017. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 

 

SEI nº 0008566-85.2017.8.23.8000 

Origem: EDUARDO QUEIROZ VALLE 

Assunto: Serviço extraordinário 

 

DECISÃO 
1. Trata-se de expediente originado pelo Oficial de Justiça EDUARDO QUEIROZ VALLE (matrícula 
3011353), no qual requer pagamento de serviços extraordinários, nas sessões do júri da 2ª Vara Criminal 
do Tribunal do Júri, ocorridos nos dias 27.09.2013, 21.03.2014, 10.09.2014, 17.11.2014, 03.12.2014, 
04.05.2015, 14.06.2016 e 21.07.2016 (0156018). 
2. Publicada Decisão PR (0190177) autorizando o pagamento das horas extras relativas aos 
dias: 10.09.2014, 03.12.2014, 04.05.2015 e 21.07.2016; vieram os autos para reconhecimento da 
despesa. 
3. Dessa forma, considerando-se a integralização do duodécimo de julho/17 (em 10/8/17); e, com fulcro no 
art. 8º, IV da Portaria n.º 1055/2016, reconheço, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/1964 c/c o art. 22, 
§§ 1º e 2º, alínea “c” do Decreto Federal n.º 93.872/86, a despesa de exercício anterior, no valor de R$ 
396,89 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), relativa à remuneração do serviço 
extraordinário calculado no EP. 0162809. 
4. Publique-se e certifique-se. 
5. Após, encaminhe-se o feito à Subsecretaria de Orçamento para emissão de nota de empenho. 
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6. Por fim, à Secretaria de Gestão de Pessoas para inclusão em folha e demais providências. 
Boa Vista, 31 de agosto de 2017. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 

 

SEI nº 0003535-84.2017.8.23.8000  

Origem: Diretoria do Fórum Cível 

Assunto: Suprimento de Fundos 

 

DECISÃO 
1. Trata-se de procedimento administrativo solicitando suprimentos de fundos em nome do servidor 

JORGE LUIS JAWORSKI, Gestor do Fórum (EP 0109077). 
2. Ao EP 0114843, consta decisão deferindo a solicitação de Suprimento de Fundos. 
3. Há no EP 0184803, justificativas sobres os apontamentos da Subsecretaria de Contabilidade instados ao 

EP 0155103. 
4. Com base no item 11.5 do Manual de Normas e Procedimentos para utilização de Suprimento de 

Fundos por meio do Cartão de Pagamento do Poder Judiciário do Estado de Roraima - CPPJE (1ª 

Edição), APROVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, com base nos eventos:0151926 e 0184775. 
5. Publique-se e certifique-se. 
6. A Chefia de Gabinete desta Secretaria, já oficiou o Banco do Brasil quanto à transferência dos saldos 

não utilizados na conta de suprimento de fundos para a conta TJRR em movimento, conforme 
depreende-se dos eventos 0161128 e 0161540. 

7. Desta feita, em razão de já constar dos autos o cancelamento dos saldos empenhados, conforme 
EP 0176552 e a efetivação dos registros contábeis, conforme explicitado no despacho 0200787, 

8. encaminho o feito à Subsecretaria de Contabilidade para baixa da responsabilidade do suprido e 
posterior arquivamento. 

Boa Vista, 31 de agosto de 2017. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 

 

SEI nº 0007599-40.2017.8.23.8000 

Origem: Secretaria de Gestão Administrativa 

Assunto: Suprimento de Fundos 

 

DECISÃO 
1. Trata-se de procedimento administrativo solicitando suprimentos de fundos em nome do 

servidor BRUNO CAMPOS FURMAN, Secretário de Gestão Administrativa (EP0145974), com as 
devidas justificativas para saque e demais informações necessárias para prosseguimento da análise do 
presente. 

2. Ao EP 0148504, consta decisão deferindo a solicitação de Suprimento de Fundos. 
3. Há no EP  0195409, justificativas sobres o apontamento da Subsecretaria de Contabilidade instados ao 

EP 0194223. 
4. Com base no item 11.5 do Manual de Normas e Procedimentos para utilização de Suprimento de 

Fundos por meio do Cartão de Pagamento do Poder Judiciário do Estado de Roraima - CPPJE (1ª 

Edição), APROVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, com base nos eventos: 0194223 e 0211209. 
5. Publique-se e certifique-se. 
6. Esta Secretaria, oficiou o Banco do Brasil quanto à transferência dos saldos não utilizados na conta de 

suprimento de fundos para a conta TJRR em movimento, conforme se depreende do evento 0200161. 
7. Desta feita, em razão de já constar dos autos o cancelamento dos saldos empenhados, conforme 

EP 0211172, e a efetivação dos registros contábeis, conforme explicitado no despacho 0210086, 
encaminho o feito à Subsecretaria de Contabilidade para baixa da responsabilidade do suprido e 
posterior arquivamento. 

Boa Vista, 01 de agosto de 2017. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
 

PORTARIAS DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 

 

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

RORAIMA, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto pelo art. 8º, VIII da Portaria n.º 1055 
de 18 de maio de 2017, bem como na exceção prevista no art. 1º da Portaria n.º 1522/2017; 

RESOLVE: 

 

Nº 301 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº0014550-50.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
LUIZ AUGUSTO FERNANDES Oficial de Justiça avaliador 6,0 (seis) 
Destinos: Vila Entre Rios e demais localidades. 
Motivo: Cumprimento de mandados judiciais diversos. 
Data: 01 a 03 e 15 a 18/08/2017. 
 

Nº 302 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº0014338-29.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE 

ALMEIDA 
Motorista 1,0 (uma) 

EUNICE MACHADO MOREIRA Oficial de Justiça 1,0 (uma) 

Destinos: Região do Roxinho, Vila Iracema, Campos Novos e demais localidades. 
Motivo: Cumprimento de mandados judiciais diversos. 
Data: 22 e 23/08/2017. 
 

Nº 303 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº0014087-11.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
José Aires de Alencar Oficial- de-Justiça 1,0 (uma) 
Almério Monteiro de Souza Motorista 0,5 ( meia) 
Amiraldo de Brito Sombra Motorista 0,5 ( meia) 
Fredson George Lira Sousa Colaborador-PM 1,0 (uma) 
Destinos: Municípios de Boa Vista e Cantá - Vicinal 04 e demais localidade. 
Motivo: Cumprimento de mandados de condução coercitiva. 
Data: 24 e 25/08/2017. 
 

Nº 304 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0014065-50.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
Reginaldo Gomes de Azevedo Oficial de Justiça 0,5 (meia) 
Destino: Vicinal 20 
Motivo: Cumprir mandados Judiciais. 
Data: 21/07/2017. 
 

Nº 305 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0014427-52.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
EUNICE MACHADO MOREIRA Oficial de Justiça 1,0 (uma) 

Destinos: 
Região do Roxinho - Vicinais 03, 05, 07 e 10 e Vila Campos Novos e demais 
localidades. 

Motivo: Cumprimento de mandados judiciais diversos. 
Data: 19 e 25/07/2017. 
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Nº 306 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0014341-81.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
EUNICE MACHADO MOREIRA Oficial de Justiça 1,0 (uma) 
Destinos:  Zonas rurais da Comarca de Caracaraí, vicinais e estradas adjacentes. 
Motivo: Cumprimento de mandados judiciais diversos. 
Data: 20/06 a 05/07/2017. 
 

Nº 307 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0014288-03.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
Jawilson da Costa Oliveira Oficial de Justiça - Avaliador 10,5 (dez e meia) 
Destino:  Alto Alegre. 
Motivo: Cumprir mandados judiciais. 
Datas:  27 a 31/08 e 01 a 06/09/2017. 
 

Nº 308 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0014607-68.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
Bruno Holanda de Melo Oficial de Justiça 0,5 (meia) 
Destino: Cantá. 
Motivo: Cumprir mandados Judiciais. 
Data: 01/09/2017. 
 

Nº 309 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0014436-14.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
J.C.B. Colaborador/PM 0,5 (meia) 
Motivo: acompanhar o magistrado, Dr. JAIME PLÁ PUJADAS DE ÁVILA 
 

Nº 310 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0014347-88.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 
 Argemiro Ferreira da Silva Oficial de Justiça 6,5 (seis e meia) 
Almerio Monteiro de Souza Motorista 6,5 (seis e meia) 
Amiraldo de Brito Sombra Motorista 6,5 (seis e meia) 
Darwin de Pinho Lima Chefe de Setor 6,5 (seis e meia) 
Fredson George Lira Souza Colaborador-PM 6,5 (seis e meia) 
Orib Ziedson Pereira Gama Assessor-Técnico I 6,5 (seis e meia) 
Náiada Rodrigues Silva Escrevente 6,5 (seis e meia) 
Augusto Santiago de Almeida Neto Técnico-Judiciário 6,5 (seis e meia) 
Israel Licurgo Leal Agente em Indigenismo 6,5 (seis e meia) 
Kiolando de Albuquerque Andrade Programador Educacional 6,5 (seis e meia) 
Annie Barbosa Souza Assessora-Técnica 6,5 (seis e meia) 
Destino: Uiramutã 
Motivo: Atendimento à população do referido Município. 
Data: 17 e 23/09/2017. 
 
Publique-se e certifique-se. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE  
 
Procedimento SEI n.º 0012149-78.2017.8.23.8000 
Origem: Rafaelly da Silva Lampert 
Assunto: Solicitação de auxílio natalidade e outros  
 

DECISÃO 
 

1. Trata-se de processo originado pela servidora RAFAELLY DA SILVA LAMPERT - Analista 
Judiciária em virtude do nascimento de sua filha S. P. L. C., requer o pagamento do auxílio natalidade, 
assim como concessão de auxílio creche e inclusão do filho como dependente no Imposto de renda. 

2. Foram juntadas as declarações com os pedidos e a copia da certidão de nascimento da criança 
(0189934, 0189937 e 0189940). 

3. Concernente ao auxílio natalidade, a Lei Complementar nº. 053/2001 concede o mencionado 
benefício à servidora pública, no valor equivalente ao menor vencimento do serviço público estadual: 

Art. 179. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de 
filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público estadual, 
inclusive no caso de natimorto. 

§ 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de cinquenta por 
centro, por nascituro, a partir do segundo. 

§ 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando 
a parturiente não for servidora. 

5. O Setor de Cálculos informou que o menor vencimento do serviço público estadual a que se refere o 
caput do Art. 179 é inferior ao salário mínimo. Porém, o Governo do Estado tem efetuado complemento 
para igualá-lo ao salário mínimo, conforme Ofício nº. 296/11 da Coordenadoria Geral de Folha de 
Pagamento do Estado, enviado ao Secretário de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas em 27/04/2011 
(0173394). 

6. Relatou ainda que o valor do salário mínimo no mês de nascimento da filha da servidora é de R$ 
937,00 (novecentos e trinta e sete reais), ressaltando-se que há disponibilidade orçamentária para custear 
a despesa com pagamento do citado auxílio. 

7. Pelo exposto, considerando o disposto no art. 6.º, inciso IX, alínea “a” da Portaria da Presidência n.º 
1055/2017, defiro o pedido de concessão auxílio natalidade, com fulcro no art. 179, caput, da Lei 
Complementar Estadual n.º 053/2001. 

8. Publique-se. 

9. Após, remetam-se os autos simultaneamente à: a) Subsecretaria de Folha de Pagamento para 
providências pertinentes; b) Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal para providências quanto ao 
pedido de auxílio creche e inclusão da criança como dependente no Imposto de renda. 

Boa Vista-RR, 04 de setembro de 2017. 

 
VICTÓRIA CORRÊA FORTES 

Secretária  
 
 

Processo Sei nº 0014496-84.2017.8.23.8000  
Origem:  Patrícia Elaine de Araújo, Técnica Judiciária. 
Assunto: Solicitação de Horário Especial 
 

DECISÃO 
 

1. Trata-se de documento originado pela servidora PATRÍCIA ELAINE DE ARAÚJO, Técnica Judiciária, 
lotada na Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoal, no qual requer a concessão de Horário Especial 
para Servidor Estudante, mediante compensação, conforme requerimento (0211005). 
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2. Acostou o Comprovante de Solicitação de Matrícula referente ao Período 2017.2, no qual consta que 
está regularmente matriculada no Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária, comprovando o vínculo 
com a Universidade Federal de Roraima (0211036 e 0211047). 

3. Consta anuência da Subsecretária de Desenvolvimento de Pessoal ao evento 0211064. 

4. A requerente pertence ao quadro de pessoal de provimento efetivo desta Corte, tendo sido nomeada 
para o cargo de Técnica Judiciária pelo Ato n.º 317, de 22.12.2009 - DJE nº 4225 de 23.12.2009, tendo 
tomado posse e entrado em efetivo exercício no dia 01/02/2010. 

5. Em instrução, a chefe do Setor de Licenças e Afastamentos informou que não consta nos registros 
desta Secretaria que a requerente perceba Gratificação de Produtividade, e que no tocante à escolaridade, 
consta nos assentos funcionais da servidora que esta possui nível médio completo. 

6. A Lei Complementar n.º 053/2001, em seu artigo 91, disciplina a concessão de horário especial aos 
servidores públicos estudantes, conforme segue: 

Art. 91.  Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando 
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem 
prejuízo do exercício do cargo. 

§ 1º Para efeito do disposto neste art., será exigida a compensação de 
horário  no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração 
semanal do trabalho. 

(...) omissis 

§ 4º para ter horário compatível com o trabalho necessita o servidor estar 
regularmente matriculado e, após a definição do calendário de aulas, 
apresentá-lo à chefia para que a mesma possibilite seu remanejamento para 
turno de trabalho diverso daquele das aulas; 

7. A Resolução n.º 10, de 12 de março de 2014, disciplina o horário de expediente: 

Art. 1.º O expediente do Poder Judiciário do Estado de Roraima ocorrerá, nos 
dias úteis, da seguinte forma: 

I – das 08 às 18h, ininterruptamente, nas unidades jurisdicionais e nos setores 
jurisdicionais e administrativos que mantenham serviço de protocolo e 
distribuição, para recebimento de processos, petições intermediárias e 
recursos, para posterior remessa às respectivas Varas e setores competentes, 
exclusivamente para fins de contagem de prazo processual (art. 172, § 3º, do 
CPC); 

II - das 08 às 14h, ininterruptamente, nas unidades administrativas, ressalvada 
a necessidade de serviço, a critério da chefia imediata. 

(....) omissis 

Art. 4º A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário do Estado de 
Roraima será de 30 (trinta) horas semanais, mediante horário corrido de 06 
(seis) horas diárias, ou de 40 (quarenta) semanais, sendo 08 (oito) horas 
diárias, com intervalo de 02 (duas) horas para almoço; 

8. Por intermédio desse dispositivo o Estado permite a seu servidor estudante horário especial, estando 
ele vinculado as seguintes situações: comprovação de incompatibilidade entre o horário escolar e o do 
respectivo órgão público; ausência de prejuízo ao exercício do cargo e compensação de horário que 
respeite a carga mínima de duração semanal de trabalho. 

9. Assim, demonstrando o servidor que seu horário de estudo sobrepõe-se ao de trabalho, precisará a 
Administração designar-lhe horário compatível que permita tanto o estudo, quanto o trabalho, sem qualquer 
recíproco prejuízo. 

10. Infere-se dos mencionados dispositivos que, o horário de trabalho pode, portanto, ser estendido ou 
dilatado para antes ou depois do expediente, por força da compensação exigida pelo § 1.º do artigo 91 da 
LCE n.º 053/2001. Exige-se, por outro lado, que a duração semanal do trabalho, que é aquela referida pela 
Resolução TP n.º 10/2014, seja cumprida em sua totalidade e que não seja ultrapassada por força das 
compensações, o que é lógico e razoável, com vistas a evitar a prestação, supostamente desnecessária, 
de horas extras apenas por causa daquelas compensações. 

11. No presente caso, verifica-se que a servidora está regularmente matriculada no Curso de de 
Bacharelado em Medicina Veterinária na Universidade Federal de Roraima - UFRR, semestre letivo 
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2017.2, e as suas aulas coincidem com sua jornada de trabalho, logo, há incompatibilidade entre o horário 
escolar e o deste Tribunal. 

12. Por último, é oportuno destacar que o período para a concessão do horário especial deve abranger o 
segundo semestre letivo de 2017, ou seja, da data de início à data do encerramento do semestre letivo, 
bem como, ressaltar o disposto no parágrafo único do art. 12 da Resolução n.º 11/2014, uma vez que o 
expediente diferenciado do servidor, por tratar-se de compensação do horário especial, não será 
considerado como serviço extraordinário. 

13. Ante o exposto, com fulcro no art. 91, §§ 1.º e 4.º da Lei Complementar Estadual n.º 053/2001 c/c o 
art. 6.º, inc. IX, alínea “n” da Portaria da Presidência n.º 1055/2017, e considerando o cumprimento dos 
requisitos impostos pela legislação, DEFIRO o pedido de horário especial da servidora PATRÍCIA ELAINE 
DE ARAÚJO, Técnica Judiciária, no segundo semestre letivo de 2017, ou seja, do dia 04/09/2017 até o dia 
03/02/2018, devendo a mencionada servidora laborar da seguinte forma: às segundas-feiras das 10h às 
14h; às terças-feiras das 07h às 14h; às quintas-feiras das 07h às 14h e das 16h às 20h; e às sextas-feiras 
das 12h às 14h e das 14h às 20h, conforme sugerido pela requerente e anuído por sua chefia imediata, 
totalizando, assim, 30h semanais. 

14. Publique-se. 

15. Após, ao Setor de Licenças e Afastamentos para providências. 

 
Boa Vista-RR, 01 de setembro de 2017. 

 
VICTÓRIA CORRÊA FORTES 

Secretária  
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1ª e 2ª Varas de Família;
1ª e 2ª Varas de Fazenda Pública;
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis;
1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri e da Justiça Militar;
Vara de Execução Penal;
Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas;
Vara de Crimes contra Vulneráveis;
Vara de Penas e Medidas Alternativas;
1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais;
1ª Vara da Infância e da Juventude;
Vara da Justiça Itinerante.
1º Juizado de Violência Doméstica;
1º, 2º e 3º Juizados Especiais Cíveis;
Juizado Especial da Fazenda Pública;
Juizado Especial Criminal;
Turma Recursal.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

PORTARIAS DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 
 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 1055, de 18 de maio de 2017, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 2369 - Alterar a 3ª etapa das férias do servidor GEORGE SEVERO NOGUEIRA, Assessor Jurídico, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 16 a 25.10.2017. 
 
N.º 2370 - Alterar a 2ª etapa das férias do servidor HÉBER AUGUSTO NAKAUTH DOS SANTOS, Diretora 
de Secretaria, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 28.11 a 07.12.2017. 
 
N.º 2371 - Alterar a 1ª etapa das férias da servidora INAÊ MENESES BARRETO, Assessora Jurídica, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 14.02 a 05.03.2018. 
 
N.º 2372 - Alterar a 3ª etapa das férias da servidora KLISSIA MICHELLE MELO OLIVEIRA, Chefe de Setor, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 12 a 21.03.2018. 
 
N.º 2373 - Alterar a 3ª etapa das férias do servidor LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA, Subsecretário, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 22 a 31.10.2017. 
 
N.º 2374 - Alterar a 2ª etapa das férias do servidor LUIZ FERNANDO POSSEBON RIBEIRO, Requisitado, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 15.02 a 06.03.2018. 
 
N.º 2375 - Alterar as férias do servidor MAYK BEZERRA LÔ, Técnico Judiciário, referentes ao exercício de 
2017, para serem usufruídas nos períodos de 26.02 a 03.03.2018, de 12 a 21.03.2018 e de 26.03 a 
04.04.2018. 
 
N.º 2376 - Alterar as férias da servidora RAYANDRIA MARIA CARVALHO SANTIAGO, Auxiliar 
Administrativa, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 01 a 30.03.2018. 
 
N.º 2377 - Conceder férias ao servidor RAPHAEL TAVARES MACEDO DE SALES, Assessor Jurídico, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 09.10 a 07.11.2017. 
 
N.º 2378 - Alterar a 2ª etapa das férias da servidora VICTÓRIA CORRÊA FORTES, Secretária, referentes 
ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 03 a 19.04.2018. 
 
N.º 2379 - Conceder ao servidor ELTON PACHECO ROSA, Técnico Judiciário, 18 (dezoito) dias de recesso 
forense, referente a 2016, para serem usufruídos nos períodos de 16 a 17.11.2017 e de 04 a 19.12.2017. 
 
N.º 2380 - Conceder a 2ª etapa do recesso forense ao servidor JEISON ANDERS TAVARES, Assessor 
Jurídico, referente a 2016, para serem usufruídos no período de 18 a 30.09.2017. 
 
N.º 2381 - Conceder a servidora KLISSIA MICHELLE MELO OLIVEIRA, Chefe de Setor, 18 (dezoito) dias 
de recesso forense, referente a 2016, para serem usufruídos nos períodos de 23 a 27.10.2017 e de 20.11 a 
02.12.2017. 
 

N.º 2382 - Alterar o recesso forense do servidor MAYK BEZERRA LÔ, Técnico Judiciário, referente a 2016, 
anteriormente marcado para o período de 18.09 a 05.10.2017, para ser usufruído no período de 28.11 a 
15.12.2017. 
 

N.º 2383 - Conceder ao servidor RAPHAEL TAVARES MACEDO DE SALES, Assessor Jurídico, 18 
(dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, para serem usufruídos no período de 08 a 25.11.2017. 
 

N.º 2384 - Conceder a servidora RAYANDRIA MARIA CARVALHO SANTIAGO, Auxiliar Administrativa, 18 
(dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, para serem usufruídos nos períodos de 16 a 24.10.2017 
e de 27.11 a 05.12.2017. 
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N.º 2385 - Conceder ao servidor VINICIUS ARRUDA DE SOUSA, Analista Judiciário - Administração, 18 
(dezoito) dias de recesso forense, referente a 2016, para serem usufruídos nos períodos de 09 a 11.10.2017 
e de 16 a 30.10.2017. 
 
N.º 2386 - Alterar o recesso forense do servidor YANO LEAL PEREIRA, Chefe de Setor, referente a 2016, 
anteriormente marcado para o período de 06 a 14.11.2017, para ser usufruído no período de 29.11 a 
07.12.2017. 
 
N.º 2387 - Conceder afastamento em virtude de casamento da servidora ERIKA VASCONCELOS 
MAGALHÃES, Assessora Especial, no período de 24 a 31.08.2017. 
 
N.º 2388 - Conceder afastamento em virtude de casamento do servidor JOÃO SWAMY MIRANDA DA 
SILVA, Técnico Judiciário, no período de 31.08 a 07.09.2017. 
 
N.º 2389 - Conceder ao servidor JADSON INACIO DE SOUZA, Técnico Judiciário, licença-paternidade, no 
período de 30.08 a 18.09.2017. 
 
N.º 2390 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor ALDAIR RIBEIRO DOS SANTOS, 
Técnico Judiciário, no período de 07 a 10.08.2017. 
 
N.º 2391 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora ALESSANDRA GOMES ARAGÃO, 
Técnica Judiciária, no dia 14.08.2017. 
 
N.º 2392 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor ANDRÉ EMMANOEL UCHOA DE 
FRANÇA, Técnico Judiciário - Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas, no período de 29.08 a 
07.09.2017. 
 
N.º 2393 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora DEISE DE ANDRADE BUENO, 
Técnica Judiciária, no período de 24 a 25.08.2017. 
 
N.º 2394 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora FABIANA DOS SANTOS BATISTA 
COELHO, Analista Judiciária - Contabilidade/ Subsecretária, no período de 28.08 a 01.09.2017. 
 
N.º 2395 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora JEANE ANDREIA DE SOUZA 
FERREIRA, Oficiala de Justiça - em Extinção, no período de 09 a 11.08.2017. 
 
N.º 2396 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor JONATAS LOPES DA SILVA, Técnico 
Judiciário, no período de 21 a 22.08.2017. 
 
N.º 2397 - Convalidar a licença para tratamento de saúde do servidor LUCIANO SAMPAIO DE MORAES, 
Motorista - em Extinção, no período de 14 a 18.08.2017. 
 
N.º 2398 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora SILZA ALMEIDA COSTA SENNA, 
Analista Judiciária - Pedagogia, no período de 21 a 23.08.2017. 
 
N.º 2399 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora THAIRINNY MELO ARAÚJO DE 
ALMEIDA, Técnica Judiciária, no período de 14 a 17.08.2017. 
 
N.º 2400 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora THAISE ALONSO PERDIZ, Técnica 
Judiciária, no período de 31.07 a 04.08.2017. 
 
N.º 2401 - Convalidar a licença para tratamento de saúde da servidora THALITA DA SILVA RIBEIRO, 
Assessora Jurídica, no período de 07 a 10.08.2017. 
 
N.º 2402 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde da servidora INGRID KATIUSCIA 
DE SOUZA PEREIRA, Técnica Judiciária, no período de 21.08 a 24.09.2017. 
 
N.º 2403 - Convalidar a prorrogação de licença para tratamento de saúde do servidor WILLY RILKE PAIVA, 
Técnico Judiciário/ Assessor Especial, no período de 31.07 a 18.08.2017. 
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N.º 2404 - Convalidar a licença por motivo de doença em pessoa da família do servidor AILTON ARAÚJO 
DA SILVA, Oficial de Justiça - em Extinção, no período de 17.07 a 10.08.2017.  
 
N.º 2405 - Convalidar a licença por motivo de doença em pessoa da família da servidora DANIELA 
CRISTINA DA SILVA MELO, Técnica Judiciária, no período de 31.07 a 01.08.2017. 
 
N.º 2406 - Convalidar a licença por motivo de doença em pessoa da família da servidora JEANE 
SEVERIANO DOS SANTOS, Técnica Judiciária, no período de 07 a 21.08.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIAS DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018 
 

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n.º 1055, de 18 de maio de 2017, 
 
Considerando a Decisão proferida no EXP-3354/2016, (Sistema Agis), publicada no DJE n.º 5710, de 
30.03.2016, 
 
Considerando o teor do Processo n.º  0014679-55.2017.8.23.8000 (Sistema SEI), 
 
RESOLVE: 
 
N.º 2407 - Conceder afastamento em virtude de falecimento de pessoa da família à VANIA LUZIA DO 
CARMO BARAUNA, Técnica Judiciária, no período de 29.08 a 05.09.2017. 
 
N.º 2408 - Interromper, a contar de 29.08.2017, a 3.ª etapa das férias da servidora VANIA LUZIA DO CAR-
MO BARAUNA, Técnica Judiciária, referentes ao exercício de 2017, devendo os 03 (três) dias restantes 
serem usufruídos no período de 06 a 08.09.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

ERRATA 
 
Na Portaria n.º 2366, de 31.08.2017, publicada no DJE n.º 6049, de 01.09.2017, que Alterar a 2ª e 3ª etapa 
das férias da servidora JANAINA RIBEIRO DE CASTRO, Assessora Jurídica, referentes ao exercício de 
2017, para serem usufruídas no período de 08 a 17.11 e de 20 a 29.11.2017, 
 
Onde se lê: “Exercício de 2017” 
 
Leia-se: “Exercício de 2016” 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Expediente de 04/09/2017  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

Nº DO CONTRATO:  034/2016  -  SEI nº 0004166-28.2017.8.23.8000 

ADITAMENTO:  Segundo Termo Aditivo 

ASSUNTO:  Prestação do serviço de natureza continuada de troca de óleo e filtro, conserto e 
vulcanização de pneus para a frota de veículos do TJRR  

CONTRATADA 
(NOME, CNPJ/CPF):  Elias S. Marques - EPP  – CNPJ 01.375.465/0001-90 

FUNDAMENTAÇÃO:  Lei n.º 8.666/93, especificamente em seus arts. e 57, II, e 65, I, "a" e seu §1º  

OBJETO:  

Cláusula Primeira:  Altera-se a a denominação da contratada para PRIMEIRA 
LINHA AUTO PEÇAS E MECÂNICA ESPECIALIZADA EIRELI - EPP, em face da 
alteração de denominação social promovida pela empresa ELIAS S. MARQUES - 
EPP, conforme Ato de Transformação de Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada registrado na Junta Comercial do Estado de Roraima. 

Cláusula Segunda:  Corrige-se a Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo nos 
seguintes termos: 

Fica reajustado o Contrato no percentual de 5,566%, acrescendo R$ 6.866,72 (seis 
mil, oitocentos e sessenta e seis reais, setenta e dois centavos) ao valor global do 
Contrato, passando de R$ 123.360,00 (cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta 
reais) para R$ 130.226,72 (cento e trinta mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta 
e dois centavos), passando a nova média mensal para R$ 10.852,23 (dez mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais, vinte e três centavos). 

Cláusula Terceira:  Fica o Contrato nº 034/2015, referente à prestação do serviço 
de natureza continuada de troca de óleo e filtro, conserto e vulcanização de pneus 
para a frota de veículos do TJRR, prorrogado por 12 (doze) meses, isto é, até 03 de 
setembro de 2018 com fulcro no art. 57, II da Lei 8666/93. 

Parágrafo primeiro: Em razão de interesse público devidamente justificado nos 
autos, ajustam as partes que o TJRR poderá rescindir o presente contrato, sem 
ônus, antes do término de sua vigência, mediante comunicação prévia de no 
mínimo 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Segundo: Em razão dos preços praticados no contrato estarem acima 
dos de mercado, a Contratada renuncia ao reajuste do período de 03/09/2016 a 
03/09/2017 bem como de quaisquer residuais decorrente da aplicação do índice 
disposto ao Parágrafo Terceiro da Cláusula Quinta do Contrato. 

Cláusula Quarta:  Tendo em vista a doação do veículo S-10, placa: NAU1420, para 
a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania - SEJUC, conforme Processo 
820/2016, devidamente publicada no DJE nº 5846, de 21 de outubro de 2016, ficam 
suprimidos do Contrato n.º 034/2015 os serviços relativos ao veículo em comento 
no valor de R$ 3.366,00. 

Cláusula Quinta:  Em razão da correção do Primeiro Termo Aditivo, o novo valor do 
Contrato após a supressão dos serviços previstos na Cláusula anterior passa a ser 
de R$ 126.860,72 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta reais, setenta e 
dois centavos. 

Cláusula Sexta: Ficam mantidas as demais cláusulas do instrumento original. 

DATA:  Boa Vista/RR, 01 de setembro de 2017. 
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
043121-GO-N: 002

000153-RR-B: 005

000172-RR-N: 006, 007

000618-RR-N: 006

000934-RR-N: 003

001358-RR-N: 006

Publicação de Matérias

Vara Execução Penal
Expediente de 01/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Cicero Renato Pereira Albuquerque

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

ESCRIVÃO(Ã):
Adeilton Soares da Silva
Luana Rolim Guimarães

Simone Maria Miranda de Lima Silva

Transf. Estabelec. Penal
001 - 0006955-11.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006955-2
Réu: Adailton Costa Mateus
 Petição:  0010.17.006955-2
                 Autor:  ADAILTON COSTA MATEUS

SENTENÇA
	Trata-se de pedido de transferência de estabelecimento penal formulado
pela defesa do reeducando ADAILTON COSTA MATEUS, alegando, em
síntese, que o encarcerado está sendo ameaçado de morte por
integrantes de facção criminosa na Penitenciária Agrícola do Monte
Cristo, razão pela qual requer transferência para a Cadeia Pública de
Boa Vista.
	Instando a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo
encaminhamento do pedido para análise do Diretor do Sistema Prisional.
	É o breve relatório. Decido.
	A titularidade do sistema prisional é do Estado, responsável pela
custódia do preso e administração dos estabelecimentos penais,
devendo garantir a integridade física e a vida dos reeducandos durante o
cumprimento da pena.
	No caso dos, foi solicitada a transferência do reeducando para a Cadeia
Pública de Boa Vista, pedido análogo a outros corriqueiramente
distribuídos neste Juízo.
	No entanto, entendo que tal questão possui natureza eminentemente
administrativa, devendo a análise da situação carcerária ser submetida
ao crivo dos órgãos do Poder Executivo competentes, na medida em
que possuem maior conhecimento acerca da capacidade de lotação dos
presídios, acomodação individualizada dos presos e demais
peculiaridades envolvendo o gerenciamento dos estabelecimentos
prisionais.
	Ademais, entendo que tal declaração constante à fl. 04 não representa
prova contundente a justificar a medida extrema de interferência no
remanejamento de preso, notadamente por se fundar exclusivamente
em informação prestada por pessoa não identificada.
	Sendo assim, a fim de evitar transferência aleatória de presos e
ingerência na atuação administrativa do Executivo, relego a análise da
situação carcerária  do reeducando ao Diretor da Penitenciária Agrícola
do Monte Cristo.
	Posto isso,  INDEFIRO o pedido de TRANFERÊNCIA DE
ESTABELECIMENTO PENAL interposto em favor do reeducando
ADAILTON COSTAA MATEUS, devendo a unidade prisional adotar as
providências necessárias para assegurar a integridade física do
reeducando.
	Comunique-se o Diretor da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo para
ciência e para que adote as providências para a garantia da integridade
física do reeducando.

	 Intime-se.
	Ciência à Defesa e ao  Ministério Público.
	Publique-se.
	Após, arquive-se autos.
 	Boa Vista-RR, 30 de agosto de 2017.

CLEBER GONÇALVES FILHO
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 04/09/2017

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
Luana Rolim Guimarães

Med. Protetivas Lei 11340
002 - 0015821-76.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.015821-9
Réu: Wilson Oliveira da Silva
 Trata-se de feito de Medida Protetiva de Urgência que subiu ao TJ/RR
em razão de Recurso (RESE N.º 000.17.000336-2), em face da decisão
liminar proferida, cujos autos retornaram conclusos ante a negativa de
provimento ao recurso no Segundo Grau, nos termos do Voto e Acórdão
de fls. 86/90. Destarte, considerando que o E. Tribunal não acatou as
razões recursais como peça contestatória e, aplicando o princípio da
fungibilidade, recebeu e processou o Recurso em Sentido Estrito como
Apelação Criminal impugnando a decisão liminar que concedeu medida
protetiva de urgência (em caráter similar à previsão do art. 593, II, CPP);
considerando o largo lapso temporal já decorrido desde a narrativa dos
fatos e da concessão liminar concedida (mais de um ano e oito meses) e
da decisão  interlocutória proferida (esta há mais de oito meses), por ora,
v i s a n d o - s e  p e r q u i r i r  s e  a i n d a  p e r m a n e c e  a
n e c e s s i d a d e / u t i l i d a d e / a d e q u a ç ã o  d a  c a u t e l a  a p l i c a d a ,
DETERMINO:Proceda-se a reversão das capas dos autos, sobrepondo-
se a da MPU sobre a do Recurso.Certifique-se acerca da situação dos
correspondentes autos de Inquérito Policial, bem como se houve registro
de novos fatos em sede de violência doméstica, envolvendo as
partes.Vista a DPE em assistência à vítima/requerente para se
manifestar em seu interesse, dizendo acerca da atual situação fática, se
permanece a necessidade das medidas e/ou outras aduções
pertinentes, e, em sendo o caso, confirmar/informar os dados das partes.
Retornem-me conclusos os autos.Cumpra-se imediatamente, haja vista
se tratar de feito em que ainda pende decisão final/julgamento da
cautela.Boa Vista/RR, 04  de setembro de 2017.MARIA APARECIDA
CURY-Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Fernando Oliveira da Silva

003 - 0006370-90.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.006370-6
Indiciado: D.S.L.
 Dessarte, pelos fundamentos e fatos jurídicos expostos, em face de
superveniente mudança da situação fática, na forma alhures
demonstrada, CONHEÇO DO PEDIDO, tão somente para rever a
medida aplicada, que o faço, no que REVOGO AS MEDIDAS
PROTETIVAS liminarmente concedidas e mantidas na decisão final
p ro fe r ida ,  bem como DETERMINO QUE O FEITO SEJA
EFETIVAMENTE BAIXADO/ARQUIVADO, com as anotações devidas.
Considerando que já houve solicitação à autoridade policial de remessa
dos correspondentes autos de Inquérito ao Juízo (Expediente de fl. 59).
Se necessário, ratifique-se a solicitação. Aguarde-se a vinda daqueles
autos e, com a chegada desses, juntem-se cópias desta decisão e da
manifestação de fl. 66, e se abra vista ao Ministério Público para as
aduções pertinentes ao procedimento criminal, haja vista o desejo de
retratação apresentado pela requerente.Intimem-se as partes, sendo a
intimação do requerido por seu patrono constituído, via DJE; a
requerente, tentando-se, por primeiro, seu chamamento para ato
presencial em Secretaria (art. 274, CPC, parte final), por prazo de até 05
(cinco) dias úteis e, somente após, se necessário, expedir o
correspondente mandado de intimação pessoal, atentando-se quanto
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aos dados mais atuais e/ou complementares trazidos no curso do
processo, todavia, antes, confirmando-os.Cientifique-se o Ministério
Público e a Defensoria Pública, esta unicamente na assistência da
requerente. Publique-se. Cumpra-se.Boa Vista,   1º  de setembro de
2017.MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Advogado(a): Sulivan de Souza Cruz Barreto

004 - 0016241-47.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.016241-7
Réu: Andrew Waylan Sousa Silva
 A c e r c a  d a  i n t i m a ç ã o  d a  r e q u e r e n t e  d a  s e n t e n ç a  d e
extinção/REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA proferida (fls. 48/48-
v), ante as tentativas de intimação pessoal envidadas frustradas,
inclusive via contato telefônico; encontrando-se a parte em lugar incerto
e não sabido, RESOLVO/DETERMINO: Considerando que a decisão
extintiva proferida foi com entendimento consonante a ulterior
manifestação de vontade da requente, e que não se aproveita eventual
prazo recursal quanto ao referido ato, nem a qualquer das partes,
máxime que a requerente poderá, à qualquer momento, requerer novas
medidas protetivas, bastando somente relatar eventuais novos episódios
a autoridade policial, nos termos da lei em aplicação no Juízo,  DOU
POR PREJUDICADO O ATO DE INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO
(EDITAL) da parte requerente acerca ato revogatório/extintivo das
medidas àquela aplicadas, nos termos dos arts. 302, I, e 346, do CPC,
contrária/extensivamente.   Cumpridos todos os encargos determinados
na Sentença proferida, ARQUIVE-SE O FEITO, com as baixas e
anotações devidas. Cumpra-se. Boa Vista/RR,   1º de setembro de 2017.
MARIA APARECIDA CURY-Juíza de Direito Titular
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Expediente de 01/09/2017

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
005 - 0019487-51.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.019487-3
Executado: Criança/adolescente
Executado: W.S.A.
 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.
Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por LC DOS S S
em face de W S A.
Em fl. 39, a parte autora requereu a desistência da ação.
Dispõe o art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil:
" Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VIIII - homologar a desistência da ação;"
 Ex positis, supedaneado no citado art. 485, VIII, do CPC, julgo extinto o
presente feito.
Após o trânsito em julgado, arquive-se. Ciência ao Ministério Público do
Estado e à Defensoria Pública do Estado.
Sem custas e honorários advocatícios.
          P.R.I.

Boa Vista(RR), 31 de agosto de 2017.

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

Alimentos - Lei 5478/68
006 - 0003649-73.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.003649-3
Autor: Criança/adolescente e outros.
 DESPACHO

Cadastre-se o advogado na capa dos autos e no SISCOM.
Defiro o requerdio em fl. 13. Aguarde-se manifestação por 10 dias.
Sem manifestação, retornem os autos ao arquivo.

Em 27 de junho de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Elceni Diogo da Silva, Valdenor Alves Gomes, Rosiane
Maria Oliveira Gomes

Homol. Transaç. Extrajudi
007 - 0015088-13.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.015088-5
Requerido: Claudia Adriana Cunha Pinto
Requerido: Andreia Guilherme de Morais
 S E N T E N Ç A

Relatório dispensado na forma do art. 38 da LJE.
Cuida-se de homologação de acordo em fase de execução.
Marcha processual regular. Penhora frustrada face a não localização da
devedora.
É a síntese. Julgo.
Conforme dispõe o artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95 a não localização
do devedor ou de bens para penhora constitui causa de extinção do
processo, em razão dos princípios que norteiam os Juizados Especiais,
estampados no artigo 2º do mesmo diploma legal:
"Art. 53. (...)
§ 4º. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o
processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao
autor".
Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento do
dispositivo acima declinado.
Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado.
Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
P. R. Intimem-se
Após, arquive-se.

Boa Vista/RR, 31 de agosto de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Comarca de Caracarai

Índice por Advogado
000177-RR-B: 002

000200-RR-B: 003

000424-RR-N: 003

000495-RR-N: 003

000690-RR-N: 003

001220-RR-N: 003

234065-SP-N: 002

Publicação de Matérias

Execução de Pena
Expediente de 04/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
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Ulisses Moroni Junior
ESCRIVÃO(Ã):

Rayson Alves de Oliveira

Execução da Pena
001 - 0000047-05.2017.8.23.0020
Nº antigo: 0020.17.000047-3
Réu: Abnildo da Silva Oliveira
 Despacho

A legitimidade para a execução fiscal da multa fixada em sentença penal
condenatória compete a Procuradoria da Fazenda Estadual, nos termos
da Súmula 521 do STJ.
Oficie-se a Procuradoria da Fazenda Estadual informando a existência
da multa, encaminhando cópia da guia de execução e da sentença penal
condenatória.
Após, remeta-se os autos ao arquivo.

Caracaraí, 04 de setembro de 2017.

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

Vara Cível
Expediente de 04/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Masato Kojima
Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
Ulisses Moroni Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Rayson Alves de Oliveira

Procedimento Comum
002 - 0001154-31.2010.8.23.0020
Nº antigo: 0020.10.001154-1
Autor: Madalena Ferreira de Souza
Réu: Instituto Nacional de Seguro Social - Inss
 Despacho

Designo o dia 19/10/2017, às 15h00min. para realização de audiência de
instrução e julgamento.
Intimem-se as partes, que deverão comparecer a audiência
acompanhadas de suas respectivas testemunhas.
Em relação a manifestação da Requerida, fls. 185/186, a parte autora
não pode ser prejudicada pela falha estatal na contratação de
procuradores suficientes para defender seus interesses, de modo que
mantenho a necessidade de realização da audiência para devida
instrução do feito.
Expedientes de estilo.

Caracaraí, 04 de setembro de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite,
Titular da Comarca de Caracaraí
Advogados: Dário Quaresma de Araújo, Anderson Manfrenato

003 - 0001257-04.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.001257-0
Autor: Degmar Inacio da Silva e outros.
Réu: Estado de Roraima
 Decisão
Vistos etc.
Trata-se de pedido de restituição do prazo recursal e extensão dos
efeitos do acórdão que reformou a sentença. Sustenta os Requerente,
em síntese, que não apresentaram recurso da sentença de 1º grau por
falha da Defensoria Pública, de modo que fazem jus a devolução do
prazo recursal. Ademais, tratando-se o feito de litisconsórcio unitário, os
Autores fazem jus a extensão da decisão que determinou a nomeação
das recorrentes ao cargo público.
Analisando os autos, verifica-se que não tratar a espécie de

litisconsórcio unitário, conforme fazem crer os Requerentes. Cada um
dos Autores da demanda mantém relação jurídica distinta com o
Requerido, havendo similitude tão somente na origem de tal relação.
Ademais, cada parte poderia resolver a lide, seja desistindo da
demanda, ou pactuando acordo com o Requerido, independentemente
da anuência dos demais autores.
Diante disso, verificando não se tratar o feito de litisconsórcio unitário, a
ausência de recurso por qualquer dos litisconsortes tem o condão de
provocar o desfazimento do litisconsórcio. Assim, não fazem jus os
Requerentes a extensão dos efeitos da decisão da 2º instância, que
determinou a nomeação das recorrentes ao cargo público almejado.
Em relação ao pedido de devolução do prazo recursal, deve o pedido
reverter-se favorável as partes. Os Requerente Vadilson Gonçalves e
Gessival de Souza eram assistidos pela Defensora Pública Estadual,
cuja intimação de todos os atos do processo dar-se-á de forma pessoal,
mediante a entrega dos autos, fato não verificando na espécie.
Isto posto, defiro parcialmente os pedidos de fls. 484/494, determinando
a restituição do prazo recursal.
Cadastre-se no sistema o patrono do Requerente.

Caracaraí, 04 de setembro de 2017.

Juiz Evaldo Jorge Leite,
Titular da Comarca de Caracaraí
Advogados: Maria das Graças Barbosa Soares, Arthur Gustavo dos
Santos Carvalho, Christiane Mafra Moratelli, Igor José Lima Tajra Reis,
Onazion Magalhaes Damasceno Junior

Vara Criminal
Expediente de 04/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Evaldo Jorge Leite

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

Rafael Matos de Freitas
Silvio Abbade Macias

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
Ulisses Moroni Junior

ESCRIVÃO(Ã):
Rayson Alves de Oliveira

Ação Penal
004 - 0000332-32.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000332-1
Réu: José Medrado Nogueira e outros.
 DESPACHO

Autos ao Defensor Januário Miranda Lacerda, para apresentação de
alegações finais.

Após, conclusos.

Caracaraí, 04 de Setembro de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Mucajai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
002469-AM-N: 008

003610-AM-N: 008

005142-AM-N: 008

005501-AM-N: 008
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007235-AM-N: 008

007986-AM-N: 008

000299-RR-N: 008

000497-RR-N: 018

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 04/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Plá Pujades de Ávila
Patricia Oliveira dos Reis

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
001 - 0000226-23.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000226-0
Réu: Francisco da Conceição Rios
 DESPACHO

Encaminhe-se os objetos mencionados à fl. 112-V para destruição, uma
vez que não foram reclamados, nos termos, por analogia, do artigo 123
do CPP.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0001047-32.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.001047-6
Réu: Luzia da Silva Gomes e outros.
 DECISÃO

1  Homologo a desistência do recurso apresentada às fls. 338-341.
2  Certifique-se o trânsito em julgado da Sentença, cumprindo suas
determinações finais.
3  Designe-se audiência admonitória.
4  Intime-se o réu.
5  Expedientes pertinentes.
6  Após, venham os autos conclusos.

Rorainópolis-RR, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0000431-86.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000431-9
Réu: Antonio Claudian Portela Pereira e outros.
 DECISÃO

Defiro a cota do Ministério Público de fls. 289, para determinar que:
I  Ao cartório, para que providencie a juntada de Certidão Carcerária do
condenado ANTÔNIO CLAUDIAN PORTELA PEREIRA.
II  Converto os valores depositados a fls. 285 para o pagamento das
custas processuais decorrentes da condenação.
Cumpra-se.
Após o cumprimento dê-se vista ao Ministério Público.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Direito  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0000296-06.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000296-1
Réu: Paulo José Ribeiro
 DECISÃO

Diante da tentativa de localizar o acusado PAULO JOSÉ RIBEIRO, bem
como o teor do parecer do Ministério Público de fls. 20-V, determino a
citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP.
Com ou sem resposta à acusação, voltem-se os autos conclusos.
Providências necessárias.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Direito  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000601-87.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000601-2
Réu: Moises Moreira do Nascimento
 DESPACHO

Ciente da informação de fl. 88.
Defiro o pedido feito pelo Ministério Público às fls. 88-V.
Requisite-se a certidão de óbito do réu MOISÉS MOREIRA DO
NASCIMENTO.
Após, vista ao Ministério Público.

Rorainópolis-RR, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000800-12.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000800-0
Réu: Thiago Rodrigues de Oliveira
 Autos 0000800-12.2016.8.23.0047
Réu: 	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Boa Vista-RR, nascido em
30/12/1995, RG 395911-2 RR, filho de Rosalias Alves de Oliveira e
Doracy Rodrigues de Oliveira, residente na Rua Luis Cavalcante, s/n,
Bairro Cidade Nova, Rorainópolis-RR.
Imputação Penal: art. 33, Lei 11343/06

CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SERVIRÁ COMO ALVARÁ DE
SOLTURA PARA TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.

SENTENÇA/ALVARÁ DE SOLTURA

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida em desfavor de
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, pela suposta prática do crime do
artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos ocorridos no dia 29 de
novembro de 2016.
Denúncia oferecida pelo Ministério Público (fls. 2-A a 2-D), narrando, em
síntese, que o réu teria sido preso em flagrante por manter em depósito,
sem autorização legal, 11 invólucros contendo maconha e 15 invólucros
contendo cocaína, substâncias de uso proscrito no Brasil, sendo que tal
entorpecente era para venda.
Realizada audiência de custódia (fls. 19), tendo sido convertida a prisão
em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
Laudo pericial em substância entorpecente, preliminar (fls. 12/13) e
definitivo (fls. 33/34).
Réu notificado em 25/01/2017 (fls. 39).
Defesa prévia (fls. 44).
Denúncia recebida em 23/2/2017 (fls. 46/47).
Réu citado em 31/5/2017 (fls. 92/93).
Pedido de relaxamento de prisão (fls. 72 e 75).
Decisão indeferindo pedido de relaxamento de prisão (fls. 75-verso).
Audiência de instrução em julgamento (fls. 72), na qual foi interrogado o
réu e ouvidas as testemunhas Maria Iracema Mendes da Costa,
Edinaldo Carneiro e Alberto Siqueira Fores.
Homologação do pedido de desistência da oitiva das demais
testemunhas (fls. 75-verso).
Certidão carcerária (mov. 68.1).
Certidão de antecedentes criminais (fls. 116/117).
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Alegações finais do Ministério Público (fls. 81/91), pugnando, em
síntese, pela condenação do réu nos teermos da denúncia, eis que
provada materialidade e autoria.
Alegações finais da Defesa (fls. 91/114), pugnando, em síntese, pela
improcedência da denúncia, desclassificando-se a conduta para o crime
do artigo 28 da Lei 11343/06, ou, caso contrário, condenação no mínimo
legal, com aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei
11343/06.
A audiência foi gravada em sistema de áudio e vídeo.
É o relatório. DECIDO.
Verifico que o processo encontra-se formalmente em ordem, não
havendo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi regularmente citado
e assistido pela Defensoria Pública. As provas foram coligidas sob o
crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, sobretudo o
contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais.
Presentes as condições necessárias ao exercício do direito de ação,
bem como os pressupostos processuais legalmente exigidos, adentro ao
julgamento do mérito.
Imputa-se ao réu THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA a prática do
delito tipificado no artigo 33 da Lei 11343/06, nas figuras manter em
depósito drogas para venda.
A materialidade encontra-se comprovada conforme laudo definitivo de
exame de constatação em substância (fls. 33/34), que resultou, quanto
as duas substâncias:
"positivo, para substância entorpecente COCAÍNA presente na espécie
vegetal Erytroxylun coca Lamarck."
"positivo para a substância psicotrópica TETRAHIDROCANNABINOL
(THC)."

Em continuação, o referido laudo pericial atesta que o:
"uso das mesmas proscritas em todo território nacional, por causar
dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria de nº 344, de
12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saude".

A autoria também restou demonstrada, senão vejamos.
Ouvido na esfera policial (fls. 6), o réu negou a prática da conduta,
afirmando que "nega que a droga era sua e que foi no local apenas
deixar uma merenda para Fernando que é o verdadeiro dono da droga".
Interrogado em Juízo, o réu afirmou que a droga apreendida era de sua
"propriedade", mas que não se destinava ao tráfico e sim para consumo
pessoal e que o entra e sai de pessoas em sua residência eram de
usuários que utilizavam a referida residência para o consumo de drogas.
Afirmou ser usuário de maconha e pasta base de cocaína.
As testemunhas Edinaldo e Alberto, Policiais Civis, afirmaram que
estavam fazendo campana em frente a residência do acusado, em razão
do recebimento de denúncia  que naquele local funcionada uma "boca
de fumo". Afirmaram, ainda, que a residência estava sempre de janelas
e portas fechadas, o que dificultou a ação policial, mas que ao avistar
um usuário adentrando a residência, fizeram a abordagem, sendo que
em um primeiro momento o acusado negou ter em sua posse qualquer
tipo de droga, mas que após uma revista nos arredores da casa, próximo
ao banheiro foram encontrados 11 invólucros de maconha, 15 de
cocaína, além de R$ 56,00.
Em continuação, afirmaram que na delegacia o acusado admitiu que a
droga era de sua propriedade, e que dois usuários abordados garantiram
que compravam a droga com o acusado, além do que na residência do
acusado não haviam vestígios de consumo de drogas e que o acusado
no momento da sua prisão não aparentava estar sob efeito de
substâncias entorpecentes.
Já a testemunha Maria Iracema Mendes da Costa afirmou que é a
proprietária do quarto alugado para o acusado, que o valor do aluguel
era de R$ 150,00 mensais, que o acusado efetuou o pagamento
adiantado, e que nunca desconfiou das atividades ilícitas exercidas pelo
acusado, pois o quarto estava sempre com as portas e janelas fechadas.
A versão apresentada pelo réu mostra-se em total dissonância com as
demais provas, sendo imperioso reconhecê-la como fantasiosa,
contraditória e isolada das demais provas. Isto porque não é crível que
alguém que se diz dependente químico, desempregado, tenha
condições de arcar com antecipado pagamento de aluguel, além de
compras drogas para manter seu vício.
Não se nega que o réu seja usuário de substância de entorpecente, mas
o que se delineia nos autos é que para sustentar o consumo pessoal e
seu estilo de vida, o réu enveredou para a traficância de substância
entorpecente.
Tem-se, pois, que os elementos de prova colhidos durante a instrução
processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
especialmente o depoimento das testemunhas, a droga apreendida e a
sua forma de acondicionamento, comprovam que este é o autor do fato.
Destarte, não há dúvidas quanto a consumação do crime de tráfico
praticado pelo réu, eis que em se tratando de "tipo misto alternativo",
basta para a consumação a realização de apenas um dos verbos do
núcleo do tipo, no caso, "ter em depósito".

A defesa técnica, por ocasião das alegações finais, requereu,
inicialmente, a desclassificação da conduta do artigo 33 para o artigo 28,
ambos da Lei 11343/06. Caso contrário, em caso de condenação,
aplicação da pena no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição
do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11343/06, ou seja, o tráfico
privilegiado.
Quanto a desclassificação, o pedido não merece guarida. Conforme já
demonstrado acima, comprovou-se que o réu estava praticando o tráfico
de drogas, ou seja, mantinha em sua habitação substâncias
entorpecentes para a venda. Tal fato foi comprovado pelo relato das
testemunhas que inclusive afirmaram não haver no local qualquer
vest íg io  de consumo de drogas.  Out ross im,  a  forma de
acondicionamento das drogas apreendidas e até o relato do réu, que
embora negue a conduta, deixam claro a impossibilidade de o réu ser
tão somente um usuário.
Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º,
da Lei 11343/06, o pedido merece prosperar. O réu é primário, tem bons
antecedentes e não há qualquer prova que integre organização
criminosa e se dedique a atividades criminosas.
Destarte, provada a materialidade e autoria, havendo nexo de
causalidade que liga a conduta e o resultado, ausentes quaisquer provas
que o réu tenha agido sob o manto de excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, tem-se ser procedente a denúncia quanto aos delito do
artigo 33 da Lei 11343/06.
Ausentes atenuantes e agravantes. Presente a causa de diminuição de
pena do parágrafo 4º do artigo 33, pelo que, dado o contexto do caso, a
quantidade de drogas apreendidas, deve ser aplicada no seu
quantitativo máximo (2/3).
Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida
na denúncia e condeno THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, as penas
do artigo 33 da Lei 11343/06.
Em atenção ao artigo 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena.
Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
verifica-se que: quanto a culpabilidade, o acusado não agiu com grau de
reprovabilidade social que ultrapasse os limites da norma penal, o que
torna sua conduta inserida no próprio tipo; O Réu não possui maus
antecedentes; Não há informações apropriadas para valorar a conduta
social e a personalidade do agente; Motivos,  consequências e
circunstâncias do crime, não transbordam da tipificação penal; Não há
que se falar em comportamento da vítima.
Analisando, outrossim, as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11343/06,
considerando a natureza e a quantidade da substância, tem-se que foi
apreendido 17,85 gramas da substância entorpecente cocaína, cujo
poder de vício é bastante elevado, e 6,32 gramas da substância
entorpecente maconha, o que demonstra a necessidade de uma
resposta penal condizente para que haja reprovação e prevenção do
crime.
Fixo, pois, a pena-base, no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e
500 dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos, em razão da insuficiência de dados acerca da situação
financeira do réu.
Ausentes atenuantes e agravantes, pelo que, mantenho como pena
intermediária a pena-base já fixada.
Presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da
Lei 11343/06), pelo que diminuo a pena aplicada em 2/3, nos termos da
fundamentação, fixando, pois, como definitiva a pena de 1 ano E 8
MESES DE reclusão e 166 dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da insuficiência de
dados acerca da situação financeira do réu.
O regime de cumprimento da pena será o aberto, tendo em vista o
disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Inaplicável, pois, o
§2º do art. 387, do CPP.
Cabível a substituição de pena do artigo 44 do Código Penal, eis que a
pena aplicada não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa, o réu não é reincidente em crime
doloso, e as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é
suficiente.
Com efeito, considerando a necessidade de reprovação e prevenção do
crime, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva
de direito, em cumprimento ao artigo 44, §2º do Código Penal, a ser
definida em audiência admonitória.
Aplicada a substituição do artigo 44, CP, inviável a suspensão da
execução da pena (art. 77, III, CP).
Considerando a pena aplicada, o regime inicial fixado e o tempo de
prisão, concedo ao ao réu o direito de apelar em liberdade. Revogo,
pois, a prisão preventiva.
Custas pelo réu.
Decreto o perdimento dos valores apreendidos (fls. 2-verso), nos termos
do art. 63, §1º da Lei 11343/06. Após o trânsito em julgado, cumpra-se
as determinações contidas no artigo 63 da Lei de Drogas.
Determino, por fim, a destruição da substância entorpecente apreendida.
Devolva-se os demais bens apreendidos.
Após o trânsito em julgado ou confirmação da condenação em segunda
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instância (STF, ARE 964246):
 1.	Expeça-se ou retifique-se a guia de execução provisória ou definitiva;
 2.	Oficie-se ao TRE, para fins de cumprimento do artigo 15, III da CF/88;
 3.	Oficie-se ao Instituição de Identificação, para as anotações cabíveis;
 4.	Encaminhem-se os autos à Contadoria, para fins de calcular o valor
das custas processuais; Após, intimem-se o réu para pagamento;
Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, oficie-se para fins
de inscrição na dívida ativa.
Para cumprimento do ALVARÁ DE SOLTURA, tomem- se as seguintes
providências e cautelas:
 1.	O Preso deverá ser colocado em liberdade, se por qualquer outro
motivo não estiver preso;
 2.	Cumpra-se a presente decisão com URGÊNCIA, por qualquer meio,
inclusive eletrônico, e, caso necessário, por meio de Oficial de Justiça;
 3.	Quando da soltura, o réu deverá informar o endereço onde poderá ser
localizado;
 4.	Cópia da presente sentença servirá como Alvará de Soltura, para
todas as providências que se fizerem necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Rorainópolis, RR, 4 de setembro de 2017 - 11:25.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

007 - 0000376-67.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000376-1
Réu: Jeferson Ferreira Alves
 DESPACHO

Designe-se data para realização de audiência.
Defiro manifestação de fls. 57-V, expeça-se mandado de intimação da
testemunha Andrei Rodrigues Tavares.
Negativa a intimação, vista a DPE.
Intime-se o réu.
Ciência ao MPE e DPE.
Expedientes pertinentes.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0000968-87.2011.8.23.0047
Nº antigo: 0047.11.000968-6
Réu: Bruno Gustavo Rocha Ferreira e outros.
 DESPACHO

1. Considerando a petição de fls. 712, expeça-se carta precatória para a
Comarca de Manaus/AM para a realização de interrogatório dos réus
Andreza da Silva Navegantes, Jose Ribamar Vasconcelos da Silva e
Maria Lucia de Jesus Brito.
2. Solicite-se informações acerca da carta precatória expedida às fls.
693, para intimação do réu Raimundo Carlos de Sousa.
3. Procedam-se às formalidades necessárias.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Advogados: Walcimar de Souza Oliveira, Izabel de Souza Oliveira, Mary
Françoise das N. N. Sousa, Gilmar Raposo da Camara, Marco Aurelio
Duarte de Lima, Francisco de Assis Costa de Lima, Marco Antônio da
Silva Pinheiro

009 - 0000999-39.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000999-7
Réu: Hebson de Paula Oliveira
 DESPACHO

Intime-se pessoalmente o Chefe da agência de Redes de Rorainópolis
por oficial de justiça, para que cumpra a determinação imposta nos
ofícios de fls. 86, 96, 103 e 107 realizando a conversão do valor pago a
título de fiança, conforme DARE em anexo, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, devendo tal valor ser depositado na conta judicial
vinculada a este Juízo, qual seja, agência 3994, Conta corrente
2000118803658, Banco do Brasil, fazendo constar a observação que o
descumprimento poderá implicar em prisão em flagrante pelo crime de
desobediência.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

010 - 0000503-73.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000503-5
Réu: Ilma Borges de Castro e outros.
 DESPACHO

I. Certifico que a sentença foi publicada no DJE 5964 a fls. 065/68 no dia
27 de abril de 2017.
II. Intimem-se a ré ILMA BORGES DE CASTRO via edital.
III. Ciência ao MP e DPE.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

Med. Protetivas Lei 11340
011 - 0000024-75.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000024-5
Réu: Lawrency André de Castro Silva
 DESPACHO

Considerando que o pedido de Medidas Protetivas foi feito em
31/10/2016, intime-se a vítima para que compareça a esta comarca e
confirme o interesse na manutenção das Medidas Protetivas.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
012 - 0001072-16.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001072-8
Réu: James Araújo da Silva
 DESPACHO

À Secretaria para que certifique a existência de bens.
Expedientes pertinentes.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0000056-56.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.000056-8
Réu: Valdiei Pereira de Sá
 DESPACHO

Mantenho a suspensão na forma do art. 366 do CPP.
Aguarde-se o prazo de 06 meses. Após, ao MP.
Caso novo endereço seja localizado, proceda-se a citação.
Caso contrário, mantenha o feito em cartório, procedendo-se vista
periódica ao MP no prazo assinalado.
Encaminhem-se os autos para digitalização.

Rorainópolis-RR, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0001244-84.2012.8.23.0047
Nº antigo: 0047.12.001244-9
Indiciado: M.A.L.
 DESPACHO

Dê-se vista as partes para manifestação sobre a não localização das
testemunhas, conforme certidão de fls. 102, 104, 106.

Rorainópolis, 1/9/2017.
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MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

015 - 0000186-12.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000186-1
Réu: Ronaldo Oliveira da Silva
 DESPACHO

1. Designe-se audiência admonitória.
2. Intime-se o condenado.
3. Intimem-se o MP e a DPE.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

016 - 0000842-32.2014.8.23.0047
Nº antigo: 0047.14.000842-7
Réu: Pedro de Souza Nunes
 DESPACHO

Com as cautelas legais, arquive-se.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

Inquérito Policial
017 - 0000357-61.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000357-1
Indiciado: V.L.S. e outros.
 DESPACHO

Acolho a manifestação ministerial de fls. 81.
Cite-se por edital o réu ADEONIO CARVALHO.
Expedientes pertinentes.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

Ação Penal
018 - 0001355-39.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001355-7
Réu: Edelson Inácio da Silva
 DESPACHO

Requisite-se resposta, no prazo de 48 horas, sob pena de
encaminhamento de peças ao MP como notícia do crime de
desobediência.

Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz de Substituto  Respondendo pela Comarca
Advogado(a): Elias Augusto de Lima Silva

Vara de Execução
Expediente de 04/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Plá Pujades de Ávila
Patricia Oliveira dos Reis

PROMOTOR(A):
Antônio Carlos Scheffer Cezar

Masato Kojima
Paulo André de Campos Trindade

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Augusto Santiago de Almeida Neto
Dayna Thalyta Gomes do Nascimento Duarte

Execução da Pena
019 - 0000445-07.2013.8.23.0047
Nº antigo: 0047.13.000445-1
Réu: Airton Nunes da Silva
 Autos: 0047.08009052-6
Réu: AIRTON NUNES DA SILVA

SENTENÇA

Trata-se de processo de execução no qual o acusado foi condenado a
cumprir 01 (um) ano e 02 (dois) meses, de pena restritiva de direito, em
19/08/2011 (fls07/15).
Decisão fixando os termos e condições para o cumprimento da pena
restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à
comunidade, em 01/12/2012, fls. 17.
Planilha informando o início do cumprimento da pena de prestação de
serviço a comunidade em 19/01/2013, às fls. 22.
Houve a intimação do apenado para dar continuidade no cumprimento
de prestação de serviços à comunidade, às fls. 46-v.
Calculadora de Prescrição da Pretensão Executória lançada à fl. 61.
O Ministério Público, na última manifestação, pugnou pela não
declaração da prescrição da pretensão executória, e pelo cumprimento
do despacho de fls. 51, que revogou o benefício da conversão da pena
restritiva de direitos em prestação de serviço à comunidade,
convertendo-o em pena privativa de liberdade, em razão do
descumprimento das condições estabelecidas (fl. 56).
É o breve relatório.
O caso é de declaração da prescrição pretensão executória.
É sabido que o prazo prescricional, após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, é regulado pela pena fixada, sendo que, no
presente caso, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos
do artigo 109, pois a pena definitivamente imposta não ultrapassa 02
(dois) anos.
Assim, verifico que entre a data do início da condenação (05/09/2011)
até o presente momento, já transcorreu prazo superior a 04 (quatro)
anos sem que tenha havido a execução por completo do julgado, sendo
a declaração da prescrição da pretensão executória a medida que se
impõe.
Diante do exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória, nos
termos do artigo 109, V c/c artigo 107, IV, todos do Código Penal e
declaro extinta a punibilidade de AIRTON NUNES DA SILVA.
Publique-se. Registre-se.
Intime-se MPE e a Defesa.
Desneccessária a intimação pessoal do réu.
Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Rorainópolis, 1/9/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto - Respondendo pela Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de São Luiz do Anauá
Não houve publicação para esta data

Comarca de Alto Alegre
Não houve publicação para esta data

Comarca de Pacaraima
Não houve publicação para esta data

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E  AUSENTES 
 
Expediente de 04/09/2017 

MM. Juiz de Direito Titular 
 PAULO CÉZAR DIAS MENEZES 

Diretora de Secretaria 

Maria das Graças Barroso de Souza 

 

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

DIAS 
 
Processo: 0807028-47.2017.8.23.0010 – Interdição  
Requerente: CLAUDINEY SOUZA MONTEIRO 
Advogado: OAB 139D-RR - ALESSANDRA ANDREA MIGLIORANZA  
Requerido: CLAUDINEIDE SILVA MONTEIRO 
 

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

COMARCA DE BOA VISTA/RR 
 
FINAL DE SENTENÇA : Posto isso, firme nos fundamentos acima expostos e em consonância com o douto 
parecer ministerial, DECRETO a interdição de Claudineide Silva Monteiro, declarando-a RELATIVAMENTE 
INCAPAZ  de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III, do Código Civil. De 
acordo com o art. 1.775, §1.º do Código Civil, nomeio-lhe curadora a Sr. Claudiney Souza Monteiro. O 
curador terá poderes de representação para a prática de atos relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial ou negocial, não podendo alienar ou onerar bens da requerida sem autorização judicial nem 
contrair empréstimos em nome dela. Preserva-se quanto à requerida a autonomia para os atos de natureza 
existencial, da esfera familiar e política. Os rendimentos da requerida deverão ser destinados unicamente 
em sua saúde, alimentação e bem estar. Aplica-se, também, ao caso, o disposto no art. 553 do NCPC e 
respectivas sanções. Expeça-se mandado de registro da interdição, na forma do art. 9.º, III do CC e art. 89 
da Lei 6.015/73. Conste no mandado que deverá o oficial de registro civil, em cumprimento ao que 
determinam os arts. 106 e 107, §1º da Lei 6.015/73, proceder à devida comunicação do registro da 
interdição ao cartório no qual foi lavrado o assento de nascimento. Proceda-se a publicação da sentença na 
forma do art. 755, §3.º do NCPC, dispensando-se a publicação na imprensa local por serem as partes 
beneficiárias da gratuidade da justiça e assistidas pela DPE/RR . Expeça-se o respectivo termo de curatela, 
constando as observações acima, e proceda-se conforme o art. 759 do NCPC, intimando a curadora para 
prestar compromisso, no prazo de 05 dias. Assim, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos 
do art. 487, I do CPC. Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Sem honorários, ante a natureza de 
jurisdição voluntária deste procedimento. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as determinações, 
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. P.R.I. Boa Vista-RR, 7 de agosto de 2017. (Assinado 
Digitalmente - Lei 11.419/2006) PAULO CEZAR DIAS MENEZES Juiz de Direito Titular da 2.ª Vara de 
Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes E, para que ninguém possa alegar ignorância ao MM 
Juiz, mandou expedir o presente Edital que será publicado 03 (três) vezes pela imprensa oficial, com 
intervalo de 10(dez) dias e afixado no local de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, ao trinta e um dia do mês de agosto de dois mil e dezessete. Eu, 
emmo o digitei. 

 
Maria das Graças Barroso de Souza 

Diretora de Secretaria 
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EDITAL DE CITAÇÃO DE POSSÍVEIS HERDEIROS COM PRAZO DE 20 DIAS 
 
Processo 0817397-03.2017.8.23.0010–Inventário e Par tilha 
Polo Ativo : M.G.P. 
Advogado: OAB 311D-RR - Emira Latife Lago Salomão Reis 
Polo Passivo : de Cujus J.G.DE.A. 
 
O DOUTOR PAULO CÉZAR DIAS MENEZES JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, 
ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE BOA VISTA/RR, MANDA PROCEDER A: 
 
CITAÇÃO DE: POSSÍVEIS HERDEIROS DE JANILDO GOMES DE  ANDRADE,  brasileiro, filho de: 
Oriosvaldo de Andrade e Maria Gomes de Andrade. 
 
FINALIDADE: CITAÇÃO  de possíveis herdeiros para conhecimento da ação em epígrafe e ciência do ônus 
que a partir desta data ocorrerá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem manifestação, sob pena de 
não o fazendo se presumirem-se como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo requerente.   
 
SEDE DO JUÍZO: 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfão s, Interditos e Ausentes – Edifício do Fórum 
Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666  – Centro – Boa Vista/RR. 
 
E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), mandou o MM Juiz, expedir o presente Edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado 
de Roraima, vinte e quatro de agosto de dois mil e dezessete. Eu, E.M.M.O. (Técnica Judiciária) o digitei. 
 
 

MARIA DAS GRAÇAS BARROSO DE SOUZA 
Diretora de Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SICOJURR - 00058414

sI
5R

B
U

52
D

dX
cV

3W
5s

f8
A

M
N

Z
4q

w
M

=
S

ec
re

ta
ria

 V
ar

a 
/ 2

ª 
V

ar
a 

da
 F

am
íli

a 
/ F

ór
um

 -
 F

ór
um

 A
dv

og
ad

o 
S

ob
ra

l P
in

to
 / 

C
om

ar
ca

 -
 B

oa
 V

is
ta

Boa Vista, 5 de setembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6051 110/148



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SICOJURR - 00058414

sI
5R

B
U

52
D

dX
cV

3W
5s

f8
A

M
N

Z
4q

w
M

=
S

ec
re

ta
ria

 V
ar

a 
/ 2

ª 
V

ar
a 

da
 F

am
íli

a 
/ F

ór
um

 -
 F

ór
um

 A
dv

og
ad

o 
S

ob
ra

l P
in

to
 / 

C
om

ar
ca

 -
 B

oa
 V

is
ta

Boa Vista, 5 de setembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6051 111/148



1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA

Expediente de 04/09/2017

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)

O MM. Juiz de Direito da  1ª Vara Cível de  Comarca de Boa Vista da Comarca de Boa Vista,  Dr. Bruno
Fernando Alves Costa, faz saber que neste Juízo tramita o seguinte processo:

Procedimento Ordinário nº. 0821550-16.2016.8.23.0010
Requerente: DALVINA LOPES LEMOS
Requerido: GERMANO CARDOSO MENDONÇA, inscrito no CPF sob o n. 100.085.273-34. 

Como se encontra o requerido, atualmente, em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital com
a  seguinte  finalidade:  CITAÇÃO  da  parte  requerida:  GERMANO  CARDOSO  MENDONÇA,  a  fim  de
apresentar resposta à ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias, contados após 20 dias (vinte dias) da
publicação deste, sob pena de não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos articulados na
inicial. Fica advertida a parte que, em caso de revelia, será nomeado curador especial  (art. 257, IV, do
CPC). 

SEDE DO JUÍZO: Fórum Advogado Sobral Pinto, Praça do Centro Cívico, 666, Centro,  CEP 69.301-380,
Boa Vista-RR, Tel: (95) 3198-4734/3198-4753, e-mail: 1civelresidual@tjrr.jus.br

Para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, no Fórum local, e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Boa
Vista, Estado de Roraima, 04 de setembro de 2017.

DEBORA LIMA BATISTA
Diretora de Secretaria

SICOJURR - 00058405
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6ª VARA CÍVEL

Expediente de 04/09/2014

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O MM. JUIZ DE DIREITO DA 6.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA, ESTADO DE RORAIMA,
NA FORMA DA LEI ETC… DETERMINA:

INTIMAÇÃO DE: EDUARDO VIEIRA SERRAO, CPF: XXX.XXX.312-72, demais dados ignorados, estando
em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE:  Para  ciência  do(a)  despacho/sentença  exarado(a)  nos  autos  do  Processo  nº  0821518-
79.2014.8.23.0010 - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT c/c DANOS MORAIS,
nos seguintes termos “Intime-se a parte autora por EDITAL, para que requeira o que lhe for de direito,
dando andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil”.

SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 – Centro –
Boa Vista/RR – Fone: 095 3198:4796

E,  para  que chegue ao conhecimento  do  interessado  e  ninguém possa alegar  a  ignorância  no futuro,
mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.

Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima aos trinta dias do
mês de agosto de dois mil  e dezessete.  E,  para constar,  Eu, Carlos Wanderley B. de Lima – Analista
Judiciário, o digitei, e Saymon Dias de Figueiredo - Diretor de Secretaria, o assinou de ordem do MM. Juiz.

Saymon Dias de Figueiredo
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O MM. JUIZ DE DIREITO DA 6.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA, ESTADO DE RORAIMA,
NA FORMA DA LEI ETC… DETERMINA:

INTIMAÇÃO DE: SCOOBYDOO DO BRASIL AGROSILVOPASTORIL LTDA, CNPJ/CPF: 03.113.136/0001-
04, Rua Postal, demais dados ignorados, estando em lugar incerto e não sabido.
ADVOGADO: Não constituído nos autos.

FINALIDADE:  Para ciência da sentença exarada em seu desfavor nos autos do Processo nº 0713519-
04.2013.8.23.0010  –  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA,  nos  seguintes  termos  “Ante  o  exposto,
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando a
parte ré ao pagamento do valor de R$ 9.919,03 (nove mil, novecentos e dezenove reais e três centavos)
com correção monetária pela tabela prática deste Tribunal, a partir de 20/05/2013, data da propositura da
ação, e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1º, do CTN), a contar da
citação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 – Centro –
Boa Vista/RR – Fone: 095 3198:4796

E,  para  que chegue ao conhecimento  do  interessado  e  ninguém possa alegar  a  ignorância  no futuro,
mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.

Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima aos trinta dias do
mês de agosto de dois mil e dezessete. E, para constar, Eu, Carlos Wanderley B.  de Lima – Analista
Judiciário, o digitei, e Saymon Dias de Figueiredo - Diretor de Secretaria, o assinou de ordem do MM. Juiz.

Saymon Dias de Figueiredo
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O MM. JUIZ DE DIREITO DA 6.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA, ESTADO DE RORAIMA,
NA FORMA DA LEI ETC… DETERMINA:

CITAÇÃO: W A DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.154.150/0001-73; WELLINGTON
ALVES DE LIMA CNPJ/CPF:  222.086.404-97;  e WELLINGTON ALVES DE LIMA JUNIOR,  CNPJ/CPF:
796.906.962-20, demais dados ignorados, estando todos em lugar incerto e não sabido.
ADVOGADO: Não constituído nos autos.

FINALIDADE:  Para conhecimento dos termos do Processo nº 0727807-88.2012.8.23.0010 – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, no qual figura como requerente BANCO DO BRASIL S/A e como
requeridos W A DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,; WELLINGTON ALVES DE LIMA, WELLINGTON
ALVES DE LIMA JUNIOR, e ciência do ônus de apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de não o fazendo presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados pelo autor inicial.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia. art. 257, IV, do CPC. 

SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 – Centro –
Boa Vista/RR – Fone: 095 3198:4796

E,  para  que chegue ao conhecimento  do  interessado  e  ninguém possa alegar  a  ignorância  no futuro,
mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.

Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima aos trinta e um dias
do mês de agosto de dois mil e dezessete. E, para constar, Eu, Carlos Wanderley B. de Lima – Analista
Judiciário, o digitei, e Saymon Dias de Figueiredo - Diretor de Secretaria, o assinou de ordem do MM. Juiz.

Saymon Dias de Figueiredo
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O MM. JUIZ DE DIREITO DA 6.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA, ESTADO DE RORAIMA,
NA FORMA DA LEI ETC… DETERMINA:

CITAÇÃO:  G S SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.954.920/0001-62, demais dados ignorados, estando
todos em lugar incerto e não sabido.
ADVOGADO: Não constituído nos autos.

FINALIDADE:  Para  conhecimento  dos  termos  do  Processo  nº  0727807-88.2012.8.23.0010  –  AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA, no qual figura como requerente ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA -
BOVESA e como requerido G S SILVA & CIA LTDA,  bem como para  ciência  do ônus de apresentar
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo presumirem-se como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor inicial.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia. art. 257, IV, do CPC. 

SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 – Centro –
Boa Vista/RR – Fone: 095 3198:4796

E,  para  que chegue ao conhecimento  do  interessado  e  ninguém possa alegar  a  ignorância  no futuro,
mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.

Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima aos trinta e um dias
do mês de agosto de dois mil e dezessete. E, para constar, Eu, Carlos Wanderley B. de Lima – Analista
Judiciário, o digitei, e Saymon Dias de Figueiredo - Diretor de Secretaria, o assinou de ordem do MM. Juiz.

Saymon Dias de Figueiredo
Diretor de Secretaria
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O MM. JUIZ DE DIREITO DA 6.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA, ESTADO DE RORAIMA,
NA FORMA DA LEI ETC… DETERMINA:

CITAÇÃO: HAMILTON HERMES DE OLIVEIRA FILHO, CNPJ/CPF: XXX..512-53, demais dados ignorados,
estando todos em lugar incerto e não sabido.
ADVOGADO: Não constituído nos autos.

FINALIDADE:  Para conhecimento dos termos do Processo nº 0700876-48.2012.8.23.0010 – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, no qual figura como requerente ANA MARIA NATTRODT DE
MAGALHAES  e como requerido HAMILTON HERMES DE OLIVEIRA FILHO, bem como para ciência do
ônus de apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, presumirem-se
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor inicial.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia. art. 257, III, do CPC. 

SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível – Fórum Advogado Sobral Pinto – Praça do Centro Cívico, 666 – Centro –
Boa Vista/RR – Fone: 095 3198:4796

E,  para  que chegue ao conhecimento  do  interessado  e  ninguém possa alegar  a  ignorância  no futuro,
mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.

Dado e passado nesta Comarca e cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima ao primeiro dias do
mês de setembro de dois mil e dezessete. E, para constar, Eu, Carlos Wanderley B. de Lima – Analista
Judiciário, o digitei, e Saymon Dias de Figueiredo - Diretor de Secretaria, o assinou de ordem do MM. Juiz.

Saymon Dias de Figueiredo
Diretor de Secretaria
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VARA DE CRIME CONTRA VULNERÁVEIS

Expediente de 30/08/2017

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

Processo nº 0219454-24.2009.8.23.0010
Réu: RAIMUNDO NONATO MARQUES DA SILVA

CITAÇÃO DE:  ARILSON SAMUEL BEZERRA DA SILVA , brasileiro,  solteiro,  nascido  aos 01/12/1990,
natural  de Itaituba-PA, filho de Alceu Nobre da Silva e de Cleonides Bezerra da Silva,  RG nº  248040
SSP/RR e CPF n.º 002.353.842-24, estando atualmente em local incerto e não sabido.

A  Dr.ª  GRACIETE  SOTTO  MAYOR  RIBEIRO  –  Juíza de  Direito  Titular  da  Vara  de  Crimes  Contra
Vulneráveis da Comarca de Boa Vista - Estado de Roraima etc. FAZ saber a todos que virem ou tiverem
conhecimento do presente edital,  que neste Juízo corre em trâmites legais os autos da Ação Penal nº
0219454-24.2009.8.23.0010, movida pela Justiça Pública em face do acusado em epígrafe, denunciado
pelo Promotor de Justiça como incurso nas sanções do art. 171 – CPB e art. 244-b – do ECA, Como não
foi possível proceder à citação pessoal do mesmo, com este cito-o para responder à acusação descrita na
Denúncia constante dos autos, que estão disponíveis no Cartório deste Juízo, no prazo de 10 (dez) dias,
conforme previsto no artigo 396 do CPP (Editado pela Lei nº 11.719/2008), através de advogado particular
ou da Defensoria Pública do Estado. Para o conhecimento de todos e passado o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Boa Vista, 04 de setembro de 2017. 

Glener dos Santos Oliva 
Diretor de Secretaria.
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1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Expediente de 04/09/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo de 20 dias)

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

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

Autos da Medida Protetiva n.º 0815686-60.2017.8.23.0010
Vítima: ALEXANDRA CAROLINA HAHN RIVAS
Réu: CARLOS ANTONIO MERCADO

FINALIDADE:  Proceder  a  INTIMAÇÃO,  como  se  encontra  a  parte  CARLOS  ANTONIO
MERCADO, atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20
(vinte) dias, a partir de sua publicação, intimando-o para tomar ciência da SENTENÇA extraída dos autos
em epígrafe,  cujo  seu  teor  segue  nos  conformes:  “(…)  JULGO PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR,
restando CONFIRMADAS AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente concedidas, ficando as
medidas ora confirmadas vigorando até ulterior decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser
proferida nos correspondentes autos do Inquérito Policial  ou da Ação Penal,  sem prejuízo do direito do
requerido  discutir  as  questões  cíveis  na  via  ordinária.(...)  Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.  Boa
Vista/RR, 29 de agosto de 2017. LILIANE CARDOSO. Juíza Substituta.”

E para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandou
o MM. Juiz expedir o presente, que será publicado e afixado na forma da lei.

Sede do Juízo: Fórum Criminal – Min. Evandro Lins e Silva. Av. Cb. PM José Tabira de Alencar Macedo – 
nº. 602, Caranã - Boa Vista-RR, 04 de setembro de 2017.

José Rogério de Sales Filho
Diretor de Secretaria

SICOJURR - 00058401

7T
ak

2l
w

dU
ky

pf
M

4d
4c

/K
+

X
S

C
9o

w
=

S
ec

re
ta

ria
 V

ar
a 

/ J
es

p 
vd

f c
/m

ul
he

r 
/ C

om
ar

ca
 -

 B
oa

 V
is

ta

Boa Vista, 5 de setembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6051 119/148



COMARCA DE RORAINÓPOLIS

Expediente de 01/09/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15(QUINZE) DIAS

O Dr.  MARCELO LIMA DE OLIVEIRA, MM. Juiz  de Direito  do Juizado da Infância e da Juventude da
Comarca de Rorainópolis/RR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.

CITAÇÃO de  MARCELO  MIRANDA  DA  SILVA,  brasileiro,  natural  de  Araguatins/TO,  nascido  em
10/10/1974,  filho  de Maria Francisca da Silva,  RG:  5027860/PA,  CPF:  827.584.252-20,  encontrando-se
atualmente em lugar incerto e não sabido.

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Cartório  da  Vara  Criminal,  se  processam  os  termos  da  Ação  APUR  INFR.  NORM.  ADMIN.  n.º
0047.15.000101-5,  tendo  como  Autor  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  e  como  representado,
MARCELO MIRANDA DA SILVA, ficando CITADO, para tomar ciência da presente Ação, e para, querendo,
apresentar defesa por escrito, no prazo de 10 dias. E como não foi possível intimá-lo pessoalmente mandou
o MM Juiz de Direito desta Comarca expedir o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias, que será
afixado no local de costume e publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário. 

Dado e passado nesta Cidade e Comarca, aos 01 de 09 do ano de 2017. Eu, Dayna Duarte,  Diretora de
Secretaria em Substituição, assino, confiro e subscrevo.

Dayna Duarte

Diretora de Secretaria em Substituição
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 04SET17

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

EDITAL Nº 005 - MPRR, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017.
XIV PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS D O ESTÁGIO EXTRACURRICULAR

DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA,  no uso de suas legais atribuições, em atenção ao disposto no
item  7.2  do  Edital  nº  001  -  MPRR,  de  28  de  julho  de  2017,  publicado  no  endereço  eletrônico
www.mprr.mp.br na mesma data e no  Diário  da Justiça Eletrônico nº  6026 (31JUL17),  torna público  o
GABARITO PRELIMINAR - QUESTÕES OBJETIVAS do XIV Pro cesso Seletivo para Preenchimento de
Vagas  do  Estágio  Extracurricular  de  Estagiários  de  Direito  do  Ministério  Público  do  Estado  de
Roraima :

1. GABARITO PRELIMINAR – PROVA OBJETIVA

1 A B C D 21 A B C D

2 A B C D 22 A B C D

3 A B C D 23 A B C D

4 A B C D 24 A B C D

5 A B C D 25 A B C D

6 A B C D 26 A B C D

7 A B C D 27 A B C D

8 A B C D 28 A B C D

9 A B C D 29 A B C D

10 A B C D 30 A B C D

11 A B C D 31 A B C D

12 A B C D 32 A B C D

13 A B C D 33 A B C D

14 A B C D 34 A B C D

15 A B C D 35 A B C D

16 A B C D 36 A B C D

17 A B C D 37 A B C D

18 A B C D 38 A B C D

19 A B C D 39 A B C D

20 A B C D 40 A B C D

2 - Nos termos dos itens 7.1 a 7.4 do Edital nº 001 - MPRR, de 28 de julho de 2017, o candidato que desejar
interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva:
a) disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar da publicação deste Edital no site www.mprr.mp.br;
b) o recurso deverá ser dirigido a Comissão Organizadora do Concurso, por meio de petição digitada e
fundamentada, a qual deverá ser protocolada na Coordenação dos Estágios, localizada no Prédio Sede do
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MPRR, sito Av. Santos Dumont, nº 710, Bairro São Pedro, Boa Vista, no horário das 8 às 12 horas e das 14
às 18 horas;
c) do candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, sob pena de ser preliminarmente
indeferido.

3  – Recursos protocolados intempestivamente não serão apreciados pela Comissão Organizadora deste
Processo Seletivo.

Publique-se.

Boa Vista, 04 de setembro de 2017.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

CARLA CRISTIANE PIPA
Presidente da Comissão Organizadora do XIV Processo Seletivo de Estagiários de Direito 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011, DE 04 DE SETEMBRO DE 2 017
XI CONVOCAÇÃO DA COMISSÃO DO IX CONCURSO PÚBLICO DO  MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE RORAIMA PARA INGRESSO NA CARREIRA NO CARG O DE PROMOTOR DE JUSTIÇA
SUBSTITUTO

A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Roraima, presidente da Comissão do IX
Concurso, no uso de suas atribuições legais, convoca  todos os membros titulares designados pelo Ato n.º
22, de 31 de agosto de 2016, publicado no DJE n.º 5813, de 1º de setembro de 2016, para reunião a ser
realizada no dia 09 de setembro de 2017 (sábado),  a partir das 8h15min. na sala do Conselho Superior do
Ministério Público, localizada no edifício-sede, na Avenida Santos Dumont, nº 710, bairro São Pedro, nesta
capital, 3º andar, para a realização das entrevistas  dos candidatos que tiveram suas inscrições definitivas
deferidas, nos termos do Edital nº 08-MPRR, de 31 de agosto de 2017, publicado no DJE de 1º de setembro
de 2017, no horário das 8h30mim. às 12h10min. e das 14h00 às 17h40min.

Boa Vista – RR, 04 de setembro de 2017.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Presidente da Comissão do IX Concurso

Procuradora-Geral de Justiça

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 1126 - DG, DE 04 DE SETEMBRO 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 da servidora SOLANGE CLÁUDIA ALMEIDA DE SOUZA , Auxiliar de Limpeza e
Copa, em face do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite,  para
realizar  serviços  de limpeza na Promotoria  do referido  município.  Processo Nº717/17 – DA.  De 04 de
setembro de 2017. SisproWeb:081906045821741.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 1127 - DG, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

I - Autorizar o afastamento do servidor JULIERNE COSTA NASCIMENTO , auxiliar de manutenção, em face
do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite, para executar serviços
corte do gramado, limpeza no pátio da Promotoria e fazer impermeabilização da laje do pórtico do portão de
entrada da Promotoria de Bonfim.
I -  Autorizar o  afastamento do servidor  WESLEY DOS SANTOS BEZERRA , auxiliar de manutenção, em
face do deslocamento  para  o  município  de  Bonfim-RR, no  dia  06SET17,  sem pernoite,  para  executar
serviços corte do gramado, limpeza no pátio da Promotoria e fazer impermeabilização da laje do pórtico do
portão de entrada da Promotoria de Bonfim.
II  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  ANDRÉ  GEORGE  SOBRINHO  REBOUÇAS , auxiliar  de
manutenção, em face do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite,
para executar serviços corte do gramado, limpeza no pátio da Promotoria e fazer impermeabilização da laje
do pórtico do portão de entrada da Promotoria de Bonfim.
II  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  DANIEL  MENDONÇA  SANTOS,  Assessor  de  Arquitetura  e
Urbanismo, em face do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite, para
proceder recebimento definitivo dos serviços realizados na Promotoria do Bonfim, referente procedimento
administrativo nº 777/2016 – DA/MPRR.
III  -  Autorizar o  afastamento do servidor  RONDINELLY MEDEIROS FERREIRA , Motorista, em face do
deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite, para conduzir veículo com
servidores que executaram serviços acima descrito. Processo Nº718/17 – DA, de 04 de setembro de 2017.
SisproWeb:081906045831711.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1128 - DG, DE 04 SETEMBRO 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 03 (três) dias de férias ao servidor SIDNEI DE LIMA FERREIRA , a serem usufruídas no período
de 04 a 06SET17,  conforme Processo nº  609/17 – SAP/DRH/MPRR, de 25/08/2017, SISPROWEB Nº:
081906045321772.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 1129 - DG, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

I- Autorizar o afastamento do servidor MARCELO VIVIAN , Chefe de Seção – Seção de Sistemas, em face
do deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite, para cumprir portaria
CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
II-  Autorizar o afastamento  do servidor  DANIEL  RICARDO  PEITER ,  Assessor  Jurídico, em  face  do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite,  para cumprir  portaria
CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
III-  Autorizar o afastamento  do servidor  JÚLIO  FERNANDO  LONGUINHO  BATISTA  DOS  SANTOS ,
Assessor Jurídico, em face do deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem
pernoite, para cumprir portaria CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
IV-  Autorizar o afastamento do servidor  WAGNER SELEME POSSEBON , Assessor Jurídico, em face do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite,  para cumprir  portaria
CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
V- Autorizar o afastamento da servidora REGINA DE SOUZA REIS MARGOTI , Assessora Jurídica, em face
do deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite, para cumprir portaria
CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
VI-  Autorizar  o  afastamento do servidor  FRANCISCO  GERÔNCIO  GOMES, Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite, para conduzir veículo com
servidores que executaram serviços conforme portaria CGMP Nº032/08/17.
VII-  Autorizar  o  afastamento do servidor  ELIEZER  MAGALHÃES DE  SOUZA , Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite, para conduzir veículo com
membros e servidores que executaram serviços conforme portaria CGMP Nº032/09/17. Processo Nº720/17
– DA, de 12 de setembro de 2017. Sisproweb:081906045861700.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1130 - DG, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

Autorizar  o  afastamento do servidor  ARMANDO  ALVES  DE  SOUZA  FILHO , Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR no dia 05SET17, sem pernoite, para conduzir veículo com
Promotor de Justiça que responde pela Promotoria do referido município. Processo Nº721/17 – DA, de 04
de setembro de 2017. Sisproweb:081906045871764.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 1131 - DG, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

Conceder folga compensatória, ao servidor abaixo relacionado, por ter trabalhado durante o período de
Recesso Forense.

Nome
Quantida
de de dias 1º Período 2º Período SISPROWEB Nº

Carlos Alberto da Silva Júnior 14 04 a 08/09/17 11 a 19/12/17 1489161731

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 265 - DRH, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

A  DIRETORA  DO  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008, Comunicação do
Resultado do Exame Médico - Pericial, expedido pela Junta Médica do Estado de Roraima.

R E S O L V E :

Prorrogar no dia 18AGO2017, a licença para tratamento de saúde da servidora LEIDA PEREIRA VERAS
DE AZEVEDO,  concedida por meio da Portaria  nº 215 – DRH, de 19JUL2017, publicada no Diário da
Justiça  Eletrônico  nº  6019,  de  20JUL2017, conforme  Processo  nº  454/2017  SAP/DRH/MPRR,  de
17JUL2017, Sisproweb nº 081906041881749.

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

 PORTARIA Nº 266 - DRH, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

A  DIRETORA  DO  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008, e atendendo o art. 90
da Lei Complementar nº 053, de 31 de dezembro de 2001,

R E S O L V E :

Conceder dispensa por serviços prestados à Justiça Eleitoral, à servidora abaixo relacionada:
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Nome Quantidade de dias Período SISPROWEB Nº

Lidiane Teixeira Silva Butierrez 01 01/09/17 1502001778

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTEPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 013/17/ PJMA/2ºTIT/MP/RR

O Dr. ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Promotor de Justiça, 2° Titular da  Promotoria de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente -PJMA da Comarca de Boa Vista-RR, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal, art. 32, V, art. 33, VI e art. 34,
parágrafo único, alínea "a", da LCE n°003/94(Lei Or gânica do Ministério Público do Estado de Roraima),
DETERMINA  A  INSTAURAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO  PREPARATÓRI O  -  PP  Nº
013/17/PJMA/2ºTIT/MPRR,  tendo como fundamento o parcelamento irregular de solo ao longo da
BR-174, ao lado do Matadouro e Frigorífico Industrial de Roraima -MAFIR, constatado pela equipe
de fisclização da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - EMHUR, nesta Capital.
Boa Vista/RR, 04 de setembro de 2017.

ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça

 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº004/2017/PJMA/2º TIT/MP/RR.

Compromitente: Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente
Compromissário: BW CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e FR ANCISCO BRAULIO PEIXOTO
OBJETO: Apurar aterramento de APP do Rio Branco com despejo de entulhos proveniente de demolição.

Acordo: 

CLÁUSULA  1ª  –  O  presente  aditamento  visa  especificamente  e  tão  somente  substituir  a  obrigação
estabelecida nos §§ 1º e 2º da Cláusula 4ª do Termo de Ajustamento de Conduta n. 003/15/PJMA, ao qual
os COMPROMISSÁRIOS declaram plena ciência e conhecimento, na forma que segue a ser efetivamente
cumprida:
“CLÁUSULA 4ª – A título de compensação ambiental em relação aos danos causados, como obrigação de
fazer e de acordo com o respectivo suporte econômico, OS COMPROMISSÁRIOS deverão: 
§1º – Realizar o plantio de 80 (oitenta) espécies do tipo árvores no local da área degradada, no prazo de
60(sessenta) dias,  devendo ser observado os parâmetros estabelecidos pelo órgão ambiental municipal
através do ofício n. 13912/2017, datado de 09/05/2017 (fls.  231/241 dos autos), documento este que já
tomaram conhecimento, o qual passa a fazer parte deste aditamento.
§2º – Deverá promover o plantio e acompanhar o desenvolvimento pelo prazo de 180(cento e oitenta) dias,
observando a necessidade de substituir,  se o caso,  as espécies que de algum modo possam ter  sido
prejudicadas ou que não tenham subsistido no local, sendo que, ao final, comprovará o cumprimento por
meio  de  croqui  do  plantio  e  registro  fotográfico  demonstrativo  do  plantio  e  declaração  que  ateste  o
cumprimento desta obrigação.
CLÁUSULA 2ª – As demais disposições lançadas no Termo de Ajustamento de Conduta ficam mantidas e
devem ser cumpridas obrigatoriamente;
CLÁUSULA 3ª – Este aditamento não inibe ou restringe as ações de controle, fiscalização e monitoramento
de qualquer órgão ambiental, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas
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legais  e  regulamentares,  estando  o  presente  compromisso  exclusivamente  adstrito  às  irregularidades
ambientais noticiadas e apuradas no procedimento em referência;
CLÁUSULA 4ª – As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas no foro da Comarca de Boa
Vista/RR (art. 2º da Lei nº 7.347/85).

E, por estarem assim combinados, firmam o presente compromisso, em 02 (duas) vias.

Boa Vista/RR, 30 de agosto de 2017.

ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça

2º Titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente

BW CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Compromissário

FRANCISCO BRAULIO PEIXOTO
Compromissário

SICOJURR - 00058411

Z
/F

0y
Q

P
+

V
9V

uG
1p

vM
K

Y
iw

l/s
ha

U
=

M
in

is
té

rio
 P

úb
lic

o

Boa Vista, 5 de setembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6051 127/148



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 04SET17

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

EDITAL Nº 005 - MPRR, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017.
XIV PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS D O ESTÁGIO EXTRACURRICULAR

DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA,  no uso de suas legais atribuições, em atenção ao disposto no
item  7.2  do  Edital  nº  001  -  MPRR,  de  28  de  julho  de  2017,  publicado  no  endereço  eletrônico
www.mprr.mp.br na mesma data e no  Diário  da Justiça Eletrônico nº  6026 (31JUL17),  torna público  o
GABARITO PRELIMINAR - QUESTÕES OBJETIVAS do XIV Pro cesso Seletivo para Preenchimento de
Vagas  do  Estágio  Extracurricular  de  Estagiários  de  Direito  do  Ministério  Público  do  Estado  de
Roraima :

1. GABARITO PRELIMINAR – PROVA OBJETIVA

1 A B C D 21 A B C D

2 A B C D 22 A B C D

3 A B C D 23 A B C D

4 A B C D 24 A B C D

5 A B C D 25 A B C D

6 A B C D 26 A B C D

7 A B C D 27 A B C D

8 A B C D 28 A B C D

9 A B C D 29 A B C D

10 A B C D 30 A B C D

11 A B C D 31 A B C D

12 A B C D 32 A B C D

13 A B C D 33 A B C D

14 A B C D 34 A B C D

15 A B C D 35 A B C D

16 A B C D 36 A B C D

17 A B C D 37 A B C D

18 A B C D 38 A B C D

19 A B C D 39 A B C D

20 A B C D 40 A B C D

2 - Nos termos dos itens 7.1 a 7.4 do Edital nº 001 - MPRR, de 28 de julho de 2017, o candidato que desejar
interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva:
a) disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar da publicação deste Edital no site www.mprr.mp.br;
b) o recurso deverá ser dirigido a Comissão Organizadora do Concurso, por meio de petição digitada e
fundamentada, a qual deverá ser protocolada na Coordenação dos Estágios, localizada no Prédio Sede do
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MPRR, sito Av. Santos Dumont, nº 710, Bairro São Pedro, Boa Vista, no horário das 8 às 12 horas e das 14
às 18 horas;
c) do candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, sob pena de ser preliminarmente
indeferido.

3  – Recursos protocolados intempestivamente não serão apreciados pela Comissão Organizadora deste
Processo Seletivo.

Publique-se.

Boa Vista, 04 de setembro de 2017.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

CARLA CRISTIANE PIPA
Presidente da Comissão Organizadora do XIV Processo Seletivo de Estagiários de Direito 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011, DE 04 DE SETEMBRO DE 2 017
XI CONVOCAÇÃO DA COMISSÃO DO IX CONCURSO PÚBLICO DO  MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE RORAIMA PARA INGRESSO NA CARREIRA NO CARG O DE PROMOTOR DE JUSTIÇA
SUBSTITUTO

A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Roraima, presidente da Comissão do IX
Concurso, no uso de suas atribuições legais, convoca  todos os membros titulares designados pelo Ato n.º
22, de 31 de agosto de 2016, publicado no DJE n.º 5813, de 1º de setembro de 2016, para reunião a ser
realizada no dia 09 de setembro de 2017 (sábado),  a partir das 8h15min. na sala do Conselho Superior do
Ministério Público, localizada no edifício-sede, na Avenida Santos Dumont, nº 710, bairro São Pedro, nesta
capital, 3º andar, para a realização das entrevistas  dos candidatos que tiveram suas inscrições definitivas
deferidas, nos termos do Edital nº 08-MPRR, de 31 de agosto de 2017, publicado no DJE de 1º de setembro
de 2017, no horário das 8h30mim. às 12h10min. e das 14h00 às 17h40min.

Boa Vista – RR, 04 de setembro de 2017.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Presidente da Comissão do IX Concurso

Procuradora-Geral de Justiça

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 1126 - DG, DE 04 DE SETEMBRO 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 da servidora SOLANGE CLÁUDIA ALMEIDA DE SOUZA , Auxiliar de Limpeza e
Copa, em face do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite,  para
realizar  serviços  de limpeza na Promotoria  do referido  município.  Processo Nº717/17 – DA.  De 04 de
setembro de 2017. SisproWeb:081906045821741.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 1127 - DG, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

I - Autorizar o afastamento do servidor JULIERNE COSTA NASCIMENTO , auxiliar de manutenção, em face
do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite, para executar serviços
corte do gramado, limpeza no pátio da Promotoria e fazer impermeabilização da laje do pórtico do portão de
entrada da Promotoria de Bonfim.
I -  Autorizar o  afastamento do servidor  WESLEY DOS SANTOS BEZERRA , auxiliar de manutenção, em
face do deslocamento  para  o  município  de  Bonfim-RR, no  dia  06SET17,  sem pernoite,  para  executar
serviços corte do gramado, limpeza no pátio da Promotoria e fazer impermeabilização da laje do pórtico do
portão de entrada da Promotoria de Bonfim.
II  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  ANDRÉ  GEORGE  SOBRINHO  REBOUÇAS , auxiliar  de
manutenção, em face do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite,
para executar serviços corte do gramado, limpeza no pátio da Promotoria e fazer impermeabilização da laje
do pórtico do portão de entrada da Promotoria de Bonfim.
II  -  Autorizar  o  afastamento do servidor  DANIEL  MENDONÇA  SANTOS,  Assessor  de  Arquitetura  e
Urbanismo, em face do deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite, para
proceder recebimento definitivo dos serviços realizados na Promotoria do Bonfim, referente procedimento
administrativo nº 777/2016 – DA/MPRR.
III  -  Autorizar o  afastamento do servidor  RONDINELLY MEDEIROS FERREIRA , Motorista, em face do
deslocamento para o município de Bonfim-RR, no dia 06SET17, sem pernoite, para conduzir veículo com
servidores que executaram serviços acima descrito. Processo Nº718/17 – DA, de 04 de setembro de 2017.
SisproWeb:081906045831711.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1128 - DG, DE 04 SETEMBRO 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 03 (três) dias de férias ao servidor SIDNEI DE LIMA FERREIRA , a serem usufruídas no período
de 04 a 06SET17,  conforme Processo nº  609/17 – SAP/DRH/MPRR, de 25/08/2017, SISPROWEB Nº:
081906045321772.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 1129 - DG, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

I- Autorizar o afastamento do servidor MARCELO VIVIAN , Chefe de Seção – Seção de Sistemas, em face
do deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite, para cumprir portaria
CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
II-  Autorizar o afastamento  do servidor  DANIEL  RICARDO  PEITER ,  Assessor  Jurídico, em  face  do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite,  para cumprir  portaria
CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
III-  Autorizar o afastamento  do servidor  JÚLIO  FERNANDO  LONGUINHO  BATISTA  DOS  SANTOS ,
Assessor Jurídico, em face do deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem
pernoite, para cumprir portaria CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
IV-  Autorizar o afastamento do servidor  WAGNER SELEME POSSEBON , Assessor Jurídico, em face do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite,  para cumprir  portaria
CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
V- Autorizar o afastamento da servidora REGINA DE SOUZA REIS MARGOTI , Assessora Jurídica, em face
do deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite, para cumprir portaria
CGMP Nº 032/08/17, para Inspeção na Promotoria de Caracaraí-RR. 
VI-  Autorizar  o  afastamento do servidor  FRANCISCO  GERÔNCIO  GOMES, Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite, para conduzir veículo com
servidores que executaram serviços conforme portaria CGMP Nº032/08/17.
VII-  Autorizar  o  afastamento do servidor  ELIEZER  MAGALHÃES DE  SOUZA , Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR, no dia 12SET17, sem pernoite, para conduzir veículo com
membros e servidores que executaram serviços conforme portaria CGMP Nº032/09/17. Processo Nº720/17
– DA, de 12 de setembro de 2017. Sisproweb:081906045861700.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1130 - DG, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

Autorizar  o  afastamento do servidor  ARMANDO  ALVES  DE  SOUZA  FILHO , Motorista, em  face  do
deslocamento para o município de Caracaraí-RR no dia 05SET17, sem pernoite, para conduzir veículo com
Promotor de Justiça que responde pela Promotoria do referido município. Processo Nº721/17 – DA, de 04
de setembro de 2017. Sisproweb:081906045871764.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO 
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 1131 - DG, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

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

Conceder folga compensatória, ao servidor abaixo relacionado, por ter trabalhado durante o período de
Recesso Forense.

Nome
Quantida
de de dias 1º Período 2º Período SISPROWEB Nº

Carlos Alberto da Silva Júnior 14 04 a 08/09/17 11 a 19/12/17 1489161731

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 265 - DRH, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

A  DIRETORA  DO  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008, Comunicação do
Resultado do Exame Médico - Pericial, expedido pela Junta Médica do Estado de Roraima.

R E S O L V E :

Prorrogar no dia 18AGO2017, a licença para tratamento de saúde da servidora LEIDA PEREIRA VERAS
DE AZEVEDO,  concedida por meio da Portaria  nº 215 – DRH, de 19JUL2017, publicada no Diário da
Justiça  Eletrônico  nº  6019,  de  20JUL2017, conforme  Processo  nº  454/2017  SAP/DRH/MPRR,  de
17JUL2017, Sisproweb nº 081906041881749.

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

 PORTARIA Nº 266 - DRH, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

A  DIRETORA  DO  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DE RORAIMA, com fulcro na Resolução nº 14, de 16 de setembro de 2008, e atendendo o art. 90
da Lei Complementar nº 053, de 31 de dezembro de 2001,

R E S O L V E :

Conceder dispensa por serviços prestados à Justiça Eleitoral, à servidora abaixo relacionada:
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Nome Quantidade de dias Período SISPROWEB Nº

Lidiane Teixeira Silva Butierrez 01 01/09/17 1502001778

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTEPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 013/17/ PJMA/2ºTIT/MP/RR

O Dr. ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, Promotor de Justiça, 2° Titular da  Promotoria de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente -PJMA da Comarca de Boa Vista-RR, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da Constituição Federal, art. 32, V, art. 33, VI e art. 34,
parágrafo único, alínea "a", da LCE n°003/94(Lei Or gânica do Ministério Público do Estado de Roraima),
DETERMINA  A  INSTAURAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO  PREPARATÓRI O  -  PP  Nº
013/17/PJMA/2ºTIT/MPRR,  tendo como fundamento o parcelamento irregular de solo ao longo da
BR-174, ao lado do Matadouro e Frigorífico Industrial de Roraima -MAFIR, constatado pela equipe
de fisclização da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - EMHUR, nesta Capital.
Boa Vista/RR, 04 de setembro de 2017.

ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça

 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº004/2017/PJMA/2º TIT/MP/RR.

Compromitente: Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente
Compromissário: BW CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e FR ANCISCO BRAULIO PEIXOTO
OBJETO: Apurar aterramento de APP do Rio Branco com despejo de entulhos proveniente de demolição.

Acordo: 

CLÁUSULA  1ª  –  O  presente  aditamento  visa  especificamente  e  tão  somente  substituir  a  obrigação
estabelecida nos §§ 1º e 2º da Cláusula 4ª do Termo de Ajustamento de Conduta n. 003/15/PJMA, ao qual
os COMPROMISSÁRIOS declaram plena ciência e conhecimento, na forma que segue a ser efetivamente
cumprida:
“CLÁUSULA 4ª – A título de compensação ambiental em relação aos danos causados, como obrigação de
fazer e de acordo com o respectivo suporte econômico, OS COMPROMISSÁRIOS deverão: 
§1º – Realizar o plantio de 80 (oitenta) espécies do tipo árvores no local da área degradada, no prazo de
60(sessenta) dias,  devendo ser observado os parâmetros estabelecidos pelo órgão ambiental municipal
através do ofício n. 13912/2017, datado de 09/05/2017 (fls.  231/241 dos autos), documento este que já
tomaram conhecimento, o qual passa a fazer parte deste aditamento.
§2º – Deverá promover o plantio e acompanhar o desenvolvimento pelo prazo de 180(cento e oitenta) dias,
observando a necessidade de substituir,  se o caso,  as espécies que de algum modo possam ter  sido
prejudicadas ou que não tenham subsistido no local, sendo que, ao final, comprovará o cumprimento por
meio  de  croqui  do  plantio  e  registro  fotográfico  demonstrativo  do  plantio  e  declaração  que  ateste  o
cumprimento desta obrigação.
CLÁUSULA 2ª – As demais disposições lançadas no Termo de Ajustamento de Conduta ficam mantidas e
devem ser cumpridas obrigatoriamente;
CLÁUSULA 3ª – Este aditamento não inibe ou restringe as ações de controle, fiscalização e monitoramento
de qualquer órgão ambiental, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas
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legais  e  regulamentares,  estando  o  presente  compromisso  exclusivamente  adstrito  às  irregularidades
ambientais noticiadas e apuradas no procedimento em referência;
CLÁUSULA 4ª – As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas no foro da Comarca de Boa
Vista/RR (art. 2º da Lei nº 7.347/85).

E, por estarem assim combinados, firmam o presente compromisso, em 02 (duas) vias.

Boa Vista/RR, 30 de agosto de 2017.

ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
Promotor de Justiça

2º Titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente

BW CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Compromissário

FRANCISCO BRAULIO PEIXOTO
Compromissário
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Expediente de 04/09/2017 
 
 
 
 

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL 
 

PORTARIA/DPG Nº 872, DE 31 DE AGOSTO DE 2017. 
 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Autorizar o afastamento do Corregedor Público-Geral Dr. NATANAEL DE LIMA FERREIRA no período de 
25 a 28 de setembro do corrente ano, com a finalidade de participar da XXVIII Reunião Ordinária do 
Conselho Nacional dos Corregedores Gerais das Defensorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal e da 
União – CNCG – DPE/DF/DPU, em Cuiabá-MT, com ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 873, DE 31 DE AGOSTO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Comunicar o seu afastamento no período de 03 a 05 de setembro do corrente ano, com a finalidade de 
participar das atividades que serão desenvolvidas pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais – 
CONDEGE, em Macapá-AP, junto à Defensoria Pública do Estado do Amapá e  ao Governo daquele 
Estado, com ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 874, DE 31 DE AGOSTO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar a Defensora Pública e Servidores Públicos abaixo relacionados, para prestarem atendimento e 
orientações jurídicas aos jurisdicionados na Escola Estadual Manoel Agostinho de Almeida, na Vila Campos 
Novos no Município de Iracema-RR, no dia 01de setembro do corrente ano, das 9 às 15h, com ônus. 
Defensora Pública: 
- Dr.ª GEANA ALINE DE SOUZA OLIVEIRA 
Servidores Públicos: 
- LAIRTO RAMON DE LIMA SILVA 
- JOSE HERALDO GEMAQUE DE OLIVEIRA 
- MARIO JORGE GERMANO DA COSTA 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
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TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 

Defensora Pública-Geral 
 

PORTARIA/DPG Nº 875, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar o Defensor Público, Dr. EDUARDO DE CARVALHO VERAS, para viajar de Rorainópolis-RR a 
São Luiz-RR, no dia 04 de setembro do corrente ano, com o objetivo de realizar audiências de contraditórios 
e o que mais couber, com ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 876, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Autorizar o deslocamento da Defensora Pública Dr.ª MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOARES, lotada na 
Defensoria Pública de Bonfim, para viajar ao município de Boa Vista-RR, nos dias 4, 5 e 6 de setembro do 
corrente ano, com o objetivo de atuar em audiências e praticar todos os atos necessários à defesa de 
assistidos com processos em curso nas Varas Cíveis da Comarca de Boa Vista -RR, sem prejuízo de suas 
atribuições, com ônus. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 877, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
IMPLANTA O SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Superior da Defensoria n.° 043, de 03 de agosto de 2017, 
publicada no DOE nº 3.057 de 07/08/2017, a qual institui o Sistema Eletrônico de Informações - SEI, como 
sistema oficial único de gestão de processo eletrônico administrativo, gestão documental e do conhecimento, 
no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Roraima. 
CONSIDERANDO a necessidade de unificação e simplificação de rotinas e procedimentos administrativos, 
para melhoria no desempenho da gestão pública;  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Instituir o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, para a gestão de processos e de documentos 
arquivísticos eletrônicos e compartilhamento do conhecimento, no âmbito da Defensoria Pública do Estado 
de Roraima. 
CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 
Art. 2° Para os fins desta Portaria considera-se: 
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I - anexação de processos: união definitiva de um, ou mais processos, a um outro considerado principal, 
desde que pertencentes a um mesmo interessado e que tratem do mesmo assunto, procedimento 
conhecido como apensamento de processos; 
II - arquivo: arquivo de documentos correntes, intermediários e permanentes, que forem objeto de 
digitalização e captura para o SEI no âmbito da DPE/RR; 
III - base de Conhecimento: funcionalidade do SEI destinada à inserção de orientações, definições e 
exigências necessárias para a correta instrução de um ou mais tipos de processos; 
IV - captura para o SEI: conjunto de operações que visam ao registro, à classificação, à atribuição de 
informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender, preservar e 
acessar os documentos digitais ao longo do tempo e à anexação de documento arquivístico digital no SEI; 
V - credencial de Acesso SEI: credencial gerada no âmbito do SEI, que permite ao usuário iniciar processos 
com nível de acesso Sigiloso; 
VI - código CRC (CyclicRedundancyCheck): código que garante a autenticidade de um documento assinado 
eletronicamente no SEI, constante em sua declaração de autenticidade; 
VII - número SEI: código numérico, próprio do SEI, seqüencial gerado automaticamente para identificar 
única e individualmente cada documento dentro do sistema; 
VIII - detentor do processo eletrônico: unidade(s) na(s) qual(is) o processo está aberto e passível de 
inserção de novos documentos; 
IX - processo Principal: processo que, pela natureza de sua matéria, poderá exigir anexação (apensamento) 
de um ou mais processos como complemento ao seu andamento ou decisão; 
X - usuário Interno: todo membro ou servidor ativo da DPE/RR com cadastro na rede; 
XI - formas de identificação inequívoca do usuário: 
a) assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil; e 
b) assinatura eletrônica, cadastrada mediante prévio credenciamento de acesso de usuário, com 
fornecimento de login e senha; 
XII - credenciamento de acesso: cadastro prévio do usuário para a utilização do SEI na DPE/RR; 
XIII - digitalização: conversão da fiel imagem de um documento para código digital; 
XIV - meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; 
XV -usuário interno: defensores, servidores, colaboradores e estagiários da Defensoria Pública do Estado 
de Roraima; e 
XVI - usuário externo: pessoa física ou jurídica credenciada que tenha acesso ao SEI na DPE/RR e que não 
seja caracterizada como usuário interno. 
CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 3° A partir de 30 de novembro de 2017, a tramitação de processos administrativos físicos existentes, 
documentos e processos administrativos eletrônicos dar-se-á, exclusivamente, por meio do SEI.  
Parágrafo único. A partir da data fixada no caput todas as unidades da Defensoria Pública do Estado de 
Roraima, deverão recusar processos e documentos em meio físico quando deveriam ter sido enviados pelo 
SEI, devendo restituí-los às unidades de origem para que adotem os procedimentos ao encaminhamento 
por via eletrônica. 
Art. 4° Será instituído o Portal do SEI, disponível no sítio oficial da Defensoria Pública, como ambiente para 
conhecimento de informações técnicas e de boas práticas sobre o SEI. 
CAPÍTULO III 
DO CREDENCIAMENTO DE ACESSO 
Art. 5° Para a realização do credenciamento de acesso de usuário externo, o interessado deverá preencher 
o formulário disponível no sítio eletrônico da DPE/RR. 
Art. 6° O credenciamento de  usuário  externo  será  realizado   pelos   responsáveis   pelas unidades 
administrativas, com perfil de acesso autorizado no SEI. 
§ 1° O credenciamento de acesso importará aceitação das condições regulamentares que disciplinam o 
processo eletrônico. 
§ 2° O resultado da análise da documentação será informado ao usuário por mensagem eletrônica. 
§ 3° Poderá ser solicitado documentação complementar para efetivação do cadastro. 
§ 4° São responsabilidades do usuário externo: 
I - aceitação das condições regulamentares que disciplinam o processo eletrônico administrativo na 
DPE/RR, que tem como conseqüência a responsabilização administrativa, civil e penal pelas ações 
efetuadas. 
II -o sigilo da senha de acesso ao SEI, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso 
indevido por terceiro; 
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III - a atualização de seus dados cadastrais no SEI. 
Art. 7° São de exclusiva responsabilidade do usuário interno: 
I -o sigilo da senha relativa à assinatura eletrônica, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de 
uso indevido por terceiro; 
II - a equivalência entre os dados informados para o envio do documento e os constantes do documento 
protocolado; 
III - a edição dos documentos enviados em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas 
pela DPE/RR, no que se refere à formatação e tamanho do arquivo enviado, devendo ser considerado o 
Manual de Identidade Visual da DPE/RR, se houver; 
IV -a consulta periódica ao endereço de e-mail cadastrado e ao SEI na DPE/RR, a fim de verificar o 
recebimento de comunicações eletrônicas relativas a atos processuais. 
Parágrafo único. A não obtenção de acesso ou credenciamento no SEI na DPE/RR, bem como, eventual 
defeito de transmissão ou recepção de dados e informações, não imputáveis à falha do SEI na DPE/RR, 
não servirão de escusa para o descumprimento de obrigações e prazos legais. 
CAPÍTULO IV 
DO PROCESSO ELETRÔNICO 
Seção I 
Dos Procedimentos e Atos Processuais 
Art. 8° O processo eletrônico é aberto com a opção iniciar processo no SEI, com um documento produzido 
eletronicamente ou digitalizado por um usuário interno. 
Parágrafo único. Os atos gerados no SEI serão registrados automaticamente com a identificação do 
usuário, data e hora de sua realização. 
Art. 9° Os Processo no SEI poderão ser iniciados por Defensores Públicos e Servidores da Instituição e, 
especialmente, por servidores da unidade de Protocolo Geral. 
Parágrafo único. A unidade de Protocolo Geral da Defensoria Pública do Estado de Roraima deverá 
obedecer aos procedimentos técnicos de acordo com guia específico disponível no Portal do SEI. 
Art. 10. O processo eletrônico no SEI deve ser iniciado e mantido pelos usuários de forma a permitir sua 
eficiente localização e controle, mediante o preenchimento dos campos próprios do sistema, elaborado por 
meio do editor de textos do SEI, observados os seguintes requisitos: 
I - observar a publicidade das informações como preceito geral e o sigilo como exceção; 
II - ter o nível de acesso de seus documentos individualmente atribuído, quanto à informação neles contida, 
como público, restrito ou sigiloso, ou alterado sempre que necessário, ampliando ou limitando o acesso; 
III - observar o cadastro das informações ao “Iniciar Processo” no SEI, preenchendo obrigatoriamente os 
campos “Tipo do Processo”, “Especificação”, “Classificação por Assuntos”, “Interessados” (quando houver); 
IV -quando necessário, alterar o tipo de cada processo instaurado que tramitar por sua unidade; e, 
V - criar e gerir as bases de conhecimento correspondentes no SEI. 
Art. 11. Serão extraídas cópias em formato PDF e enviados pelo SEI na opção correio eletrônico, dos autos 
de processos eletrônicos que necessitem ser remetidos a outros órgãos ou entidades. 
§ 1° Poderá ser liberado acesso a usuário externo credenciado para vista e consulta dos autos, por período 
determinado. 
§ 2° Nos casos em que haja garantia legal do sigilo ou que mereçam restrição à consulta pública, o acesso 
será limitado aos usuários previamente autorizados. 
Art. 12. A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura, nos processos 
administrativos eletrônicos, poderão ser obtidas por meio de certificado digital emitido no âmbito do serviço 
de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões definidos por essa 
Infraestrutura. 
§ 1° O disposto no caput não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de 
documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem identificação por meio de nome de usuário e 
senha (assinatura eletrônica). 
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica a situações que permitam identificação simplificada do 
interessado ou nas hipóteses legais de anonimato. 
§ 3° O envio de requerimentos, de recursos e a prática de atos processuais por meio eletrônico, serão 
admitidos para usuários externos, mediante uso de assinatura eletrônica ou digital. 
Art. 13. A utilização de assinatura eletrônica importa aceitação das normas sobre o assunto pelo usuário, 
inclusive no que se refere à responsabilidade por eventual uso indevido. 
Art. 14. As senhas eletrônicas são de responsabilidade exclusiva de seu titular, não podendo em qualquer 
hipótese haver cessão a terceiros, respondendo pessoalmente em qualquer forma por qualquer prejuízo que 
possa causar em virtude de divulgação a terceiros.  
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Art. 15. Os documentos eletrônicos gerados em outros sistemas deverão ser encerrado e conter despacho 
informando o novo número de processo SEI (23 dígitos). De igual modo, no processo SEI, deverá conter 
despacho informando o número do expediente oriundos de outros sistemas. 
Art. 16. A tramitação no SEI não oferece a emissão de comprovante de recebimento do processo, sendo o 
envio e o recebimento registrados automaticamente pelo sistema. 
§ 1° A unidade é responsável pelo processo desde o momento em que este lhe foi encaminhado, não 
havendo no âmbito do SEI a situação de processo em trânsito. 
§ 2° Caso o processo seja encaminhado para a unidade incorreta, esta deverá devolvê-lo ao remetente. 
§ 3° O processo poderá ser encaminhado para quantas unidades for necessário para instruí-lo. 
§4° O processo poderá ser mantido aberto na unidade enquanto for necessária a continuidade simultânea 
de sua análise. 
CAPÍTULO V 
DO PROCESSO ADMINISTRATE E 
DOCUMENTOS FÍSICOS EXISTENTES 
Seção I 
Da Tramitação 
Art. 17. A partir de 30 de novembro de 2017, os procedimentos administrativos e documentos físicos 
deverão ser processados via SEI para sua tramitação. 
§ 1° No procedimento administrativo físico deverá ser proferido despacho informando o novo número de 
processo SEI (23 dígitos) e incluído a informação na capa. De igual modo, no processo SEI, deverá conter 
despacho informando o número do procedimento administrativo e ano. 
§ 2° Deverá ser registrado no campo observação, dos processos físicos digitalizados, o novo número de 
processo SEI (23 dígitos). Após o que, deverá ser encaminhado para arquivamento junto ao Arquivo Geral da 
Defensoria Pública. 
§ 3° Deverão ser utilizados modelos específicos de despachos disponibilizados no Portal do SEI, visando 
facilitar o procedimento. 
.Seção II 
Da Digitalização 
Art. 18.  A digitalização dos documentos deverá seguir procedimentos padrões,  conforme  guia de 
digitalização constante no Portal do SEI. 
§ 1° Todas as unidades poderão digitalizar procedimentos administrativos para início de processo no SEI, 
priorizando-se os mais estratégicos como aquisições, contratações e gestão de contratos. 
§ 2° Os documentos digitalizados e inseridos no processo eletrônico tem a mesma força probante dos 
originais. 
§ 3° Os originais dos documentos digitalizados serão destinados ao Arquivo Geral e ali mantidos até que se 
cumpram os prazos previstos em lei. 
§ 4° Serão admitidos arquivos anexados do tipo PDF com processamento de Reconhecimento Óptico de 
Caracteres (OCR) obrigatório, no máximo 200 dpi de resolução, em preto e branco com o tamanho máximo 
de 10 megabytes. 
§ 5° Serão permitidos anexar arquivos compactados ZIP ou RAR, contendo arquivos de qualquer formato, 
desde que o tamanho máximo seja de 10 megabytes por arquivo compactado. 
Art. 19. Não deverão ser objeto de digitalização para anexar no SEI, salvo documentos inerentes de 
processos: 
I - jornais, revistas, livros, folders, propagandas e demais materiais que não caracterizam documento 
arquivístico; e, 
II - correspondências pessoais. 
Art. 20. Os documentos físicos externos de outros Órgãos deverão ser digitalizados e iniciados processos 
no SEI, ou inseridos em processos relacionados já existentes. 
§ 1° em caso de recebimento de documentos eletrônicos do Malote Digital, Correio Eletrônico ou outro 
sistema, estes deverão ser incluídos como novos documentos do tipo externo em processo no SEI, após o 
que, deverá ser encaminhado para a unidade de Arquivo. 
§ 2° A unidade de Gestão Documental procederá a criação de localizador no SEI, visando otimizar e facilitar 
a organização e localização do documento físico no arquivo. 
Seção III 
Sobrestamento, Relacionamento e Anexação de Processos 
Art. 21. O sobrestamento de processo é sempre temporário, e deve ser precedido de determinação formal, 
observada a legislação pertinente e fundamentada em “Termo de Sobrestamento”. 
§ 1° O documento no qual consta a determinação de que trata o caput deste artigo, juntamente com seu 
Número SEI e seu teor resumido, deve constar do campo “Motivo” para sobrestamento do processo no SEI.  
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§ 2° O sobrestamento deve ser removido quando não mais subsistir o motivo que o determinou ou quando 
for determinada a retomada de sua regular tramitação. 
Art. 22. A anexação de processos deve ser precedida de determinação formal constante nos processos 
anexante e anexado e deverá ser fundamentada em “Termo de Anexação de Processo” assinado por 
servidor competente, observada legislação pertinente. 
Art. 23. A desanexação de processos poderá ser feita excepcionalmente, por meio de solicitação 
fundamentada em “Termo de Desanexação de Processo” assinado por servidor competente no âmbito do 
processo principal e encaminhada ao Órgão Gestor. 
Art. 24. O relacionamento de processos será efetivado quando houver a necessidade de associar um ou 
mais processos entre si, para facilitar a busca de informações. 
Parágrafo único. O relacionamento de processos não se confunde com o sobrestamento ou anexação, não 
havendo vinculação entre suas tramitações, que continuam a ocorrer de forma autônoma. 
Seção IV  
Dos prazos 
Art. 25. Os prazos começam a correr a partir da data do recebimento do processo, excluindo-se da 
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 
§ 1° Para efeito de contagem do prazo mencionado no caput, considerar-se-á efetuado o recebimento da 
comunicação: 
I -no dia em que o usuário efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, devidamente registrada no 
processo; ou 
II - nos casos em que não efetuada a consulta referida no inciso I, dez dias corridos após a data de 
encaminhamento da comunicação. 
§ 2° Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que 
não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 
Art. 26. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição 
eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 23h59 (vinte e três horas e cinqüenta e 
nove minutos) do último dia, conforme horário oficial do Estado de Roraima. 
Parágrafo Único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, se o SEI se tornar indisponível por motivo 
técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado até as vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos do 
primeiro dia útil seguinte ao da resolução do problema. 
CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 27. O acesso para credenciamento de usuários estará disponível no prazo de até 15 (quinze) dias, a 
contar da data de publicação desta Portaria. 
Art. 28. Informações atualizadas complementares ao disposto nesta Portaria poderão ser consultadas no 
Portal do SEI, que estará disponível no sítio oficial da Defensoria Pública. 
Art. 29. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Boa Vista-RR, 01 de setembro de 2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 878, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
CONSTITUI GRUPO GESTOR PARA IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SEI – SISTEMA 
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentares; 
CONSIDERANDO a Resolução CSDPE/RR nº 043, de 03 de agosto de 2017; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Constituir Grupo Gestor para implantação e gerenciamento do SEI – Sistema Eletrônico de 
Informação, no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Roraima. 
Art. 2° Designar os Servidores abaixo relacionados para compor o Grupo Gestor de Implantação e 
Gerenciamento do SEI: 
Nº SERVIDORES SETOR FUNÇÃO 
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01 Natércio Leite Dutra Seção de Governança de TI Gerente de Projeto 
02 Luiz Antônio Ribas Costa Diretor Geral Secretário Geral 
03 Ailan de Oliveira Silva Diretor Administrativo Membro 
04 Eunice Almeida Evangelista Recursos  Humanos Membro 
05 Terezinha de Jesus Andrade da Departamento de Planejamento Membro 
06 Cristiane Alves da Cunha Comissão Permanente de Membro 
07 Kleythonn Ribeiro L. de Sena Div. de Cálculos e Pagam. 

Pessoal 
Membro 

08 Kleiton da Silva Pinheiro Div. Gestão Documental Membro 
09 Nairon Xavier Moreira Div. Material e Patrimônio Membro 
10 Lorenna Athan da Silva Leitão Seção de Cartório e Prot. Judicial Membro 
11 Adilson Smiller Rodrigues 

de Carvalho Junior 
Controle Interno Membro 

12 Karol Stefany Oliveira Rabelo Técnica em Secretariado Membro 
Art. 3º Designar o Corregedor Geral da Defensoria Pública, Dr. Natanael de Lima Ferreira, para Presidir o 
Grupo Gestor do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, a quem compete a coordenação dos trabalhos 
para a implantação e gerenciamento do Sistema na Defensoria Pública. 
Art. 4° Fica estabelecido o prazo de 180 (CENTO E OITENTA DIAS) dias, prorrogáveis por igual período, para 
conclusão dos trabalhos. 
Art. 5° Faz parte integrante da presente portaria o projeto básico e de implantação aprovado pelo Comitê 
Gestor de Informática a fim orientar as ações do grupo gestor. 
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 879, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Designar a Defensora Pública Substituta, Dr.ª ANDREIA RENATA VIANA VILAÇA DOS SANTOS para 
atuar, na defesa dos interesses do assistido H. M. de O., nos autos nº 0800499-34.2015.8.23.0090, da 
Comarca de Bonfim-RR. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 880, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Tornar sem efeito a PORTARIA/DPG Nº 799, DE 16 DE AGOSTO DE 2017, que cria no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado de Roraima, a Comissão para Baixa dos Bens não Localizados e Furtados da 
Defensoria Pública do Estado de Roraima, constantes no inventário 2015/2016. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 881, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 
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A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Tornar sem efeito a PORTARIA/DPG Nº 800 DE 16 DE AGOSTO DE 2017, que cria no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado de Roraima, a Comissão para Baixa e Doação dos Bens Móveis da 
Defensoria Pública do Estado de Roraima, constantes no inventário 2015/2016. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº. 882, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
CONSIDERANDO o Decreto nº. 13.378-E de 26 de outubro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado 
de Roraima nº. 1656 de 26 de outubro de 2011. 
 
RESOLVE: 
 
I - Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 
de Depreciação e Avaliação dos Bens de propriedade da Defensoria Pública do Estado de Roraima e de 
Bens de outros Órgãos do Estado que se encontram sob a responsabilidade da DPE/RR, dos exercícios de 
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, para que nos termos do Decreto nº. 13.378-E de 26 de outubro de 2011, 
promova a reavaliação, a redução ao valor recuperável, a depreciação, a amortização e a exaustão dos 
bens do ativo, para fins de garantir manutenção do sistema de custos, conforme estabelece o § 3º do art. 50 
da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público, bem como os Princípios de Contabilidade: 
GILDESON CARDOSO DE ANDRADE – Assistente Administrativo 
RISO DUARTE BARBOSA FILHO – Chefe da Seção de Escrituração 
NAIRON XAVIER MOREIRA – Chefe da Divisão de Material e Patrimônio 
GILCIMAR RODRIGUES DA SILVA – Chefe da Seção de Patrimônio 
DANIEL SOUSA DE ARAÚJO – Técnico em Informática 
III- Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para executar 
os trabalhos correlatos e apresentar o componente Relatório Conclusivo. 
III - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº. 883, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
Considerando o Memo/DG/DPE N° 086/2017. 
 
RESOLVE: 
 
I - Criar no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Roraima,  Comissão para Baixa e Destinação de 
Bens Móveis da Defensoria Pública do Estado de Roraima. 
II - Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a referida 
Comissão: 
NAIRON XAVIER MOREIRA – Chefe da Divisão de Material e Patrimônio 
GILCIMAR RODRIGUES DA SILVA – Chefe da Seção de Patrimônio 
GILDESON CARDOSO DE ANDRADE – Assistente Administrativo 
DANIEL SOUSA DE ARAÚJO – Técnico em Informática 
RISO DUARTE BARBOSA FILHO – Chefe da Seção de Escrituração 
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III- Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para executar 
os trabalhos correlatos e apresentar o componente Relatório Conclusivo. 
III - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº. 884, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
Considerando o Memo/DG/DPE N° 087/2017. 
 
RESOLVE: 
 
I - Criar no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a Comissão para Baixa dos Bens não 
Localizados e Furtados da Defensoria Pública do Estado de Roraima. 
II - Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a referida 
Comissão: 
NAIRON XAVIER MOREIRA – Chefe da Divisão de Material e Patrimônio 
GILCIMAR RODRIGUES DA SILVA – Chefe da Seção de Patrimônio 
GILDESON CARDOSO DE ANDRADE – Assistente Administrativo 
DANIEL SOUSA DE ARAÚJO – Técnico em Informática 
RISO DUARTE BARBOSA FILHO – Chefe da Seção de Escrituração 
III- Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para executar 
os trabalhos correlatos e apresentar o componente Relatório Conclusivo. 
III - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 885, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Nomear, YLUSKA DANTAS MEDEIROS, do Cargo Comissionado de Chefe de Gabinete de Defensor 
Público – DPE/DCA-7, da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a contar de 01 de setembro de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
PORTARIA/DPG Nº 886, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 

 
A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
 
RESOLVE: 
 
Nomear, FRANCIANY DIAS VERAS MENDES, para o Cargo Comissionado de Assessora Jurídica II – 
DPE/DCA-3, da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a contar de 01 de setembro de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
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TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 
 

PORTARIA/DPG Nº 887, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso VI e art. 2º, inciso VIII, do Decreto nº 22.377-E, de 30 de 
dezembro de 2016 (DOE nº 2913, de 30 de dezembro de 2016); 
CONSIDERANDO a Portaria nº 2713, de 15 de janeiro de 2016 (DJE nº 5878, de 16 de dezembro de 2016), 
da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. 
 
RESOLVE: 
 
Suspender o expediente na Defensoria Pública do Estado de Roraima nos dias 07 e 08 de setembro de 
2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

PORTARIA/DPG Nº 736, DE 02 DE AGOSTO DE 2017. 
 

A Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
Considerando a Resolução CSDPE/RR nº 11, de 09 de outubro de 2013; 
Considerando a Resolução CSDPE/RR nº 033, de 22 de agosto de 2016. 
 
RESOLVE: 
 
Conceder ao Defensor Público Dr. WALLACE RODRIGUES DA SILVA, 18 (dezoito) dias de folga 
compensatória a contar de 02 de dezembro de 2017, em virtude de sua atuação no recesso no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado de Roraima no período aquisitivo 2015/2016, conforme Portaria/DPG nº 
909/2015, publicada no DOE nº 2653, de 30.11.2015. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública-Geral 

 

DIRETORIA GERAL 
 

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
PORTARIA/DG Nº 083, DE 13 DE MARÇO 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 do servidor Paulo Tarcísio Alves Ramos, e acordo da chefia imediata. 
 
RESOLVE: 
 
Conceder ao servidor PAULO TARCÍSIO ALVES RAMOS, Assessor Jurídico I, 30 (trinta) dias de férias, 
referentes ao exercício de 2017, a serem usufruídas nos períodos de 04 a 23 de setembro de 2017 e de 12 
a 21 de dezembro de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTA 
Diretor Geral 
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PORTARIA/DG Nº 268, DE 30 DE AGOSTO 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 Processo n° 0135/2017. 
 
RESOLVE: 
 
I - Designar o servidor NAIRON XAVIER MOREIRA, Chefe da Divisão de Material e Patrimônio, para 
acompanhar e fiscalizar os Contratos nºs. 004/2017 celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de 
Roraima e a Empresa MEDSUL COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA e 005/2017 firmado com a 
Empresa SILVA & ALGUQUERQUE LTDA-ME, cujo objetivo é a aquisição de material de consumo: copos 
descartáveis (50ml e 180ml) e gêneros alimentícios (café, açúcar e leite), respectivamente, para atender a 
demanda da Defensoria Pública do Estado de Roraima, Capital e Interior do Estado. 
II - Designar o servidor RONY BENJAMIN MESQUITA FILGUEIRAS, Chefe da Seção de Almoxarifado, 
para exercer o encargo de substituto eventual dos Contratos nºs. 004/2017 e 005/2017, em seu 
impedimento legal.  
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTA 
Diretor Geral 

 
PORTARIA/DG Nº 271, DE 01 DE SETEMBRO 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 Nathalia Adriane dos Santos Nascimento, e acordo da chefia 
imediata. 
 
RESOLVE: 
 
Conceder a servidora NATHALIA ADRIANE DOS SANTOS NASCIMENTO, Assessora Jurídica II, 30 
(trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2015, a contar de 06 de novembro de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTA 
Diretor Geral 

 
PORTARIA/DG Nº 272, DE 01 DE SETEMBRO 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 do servidor Ricardo da Conceição Silva, e acordo da chefia imediata. 
 
RESOLVE: 
 
Conceder ao servidor RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVA, Chefe de Gabinete de Defensor Público, 30 
(trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, a contar de 02 de outubro de 2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO RIBAS COSTA 
Diretor Geral 

 
COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE 
PROCESSO Nº 0212/2017 

 
A Comissão Permanente de Licitação, instituída pela PORTARIA/DPG N° 868 DE 16 DE DEZEMBRO DE 
2017, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 07 de julho de 2017 e alterações posteriores manifesta-
se, pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente a “Despesas com fornecimento de águas tratadas e 
serviços de coleta de esgotos sanitários para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de 
Roraima na capital e interior”, no valor de R$ 60.000,00(sessenta mil reais), em favor da “COMPANHIA DE 
ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER”, CNPJ 05.939.467/0001-15, de acordo com Art. 25, caput, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o Parecer Jurídico nº 186/2017, 
exarado pela ASSEJUR/DPE/RR, às folhas 78/85. 
 
Boa Vista - RR, 31 de agosto de 2017. 
 

CRISTIANE ALVES DA CUNHA 
Presidente da CPL 

 
Flavio Almeida Ferreira                                                           Ilara Talita da Silva e Souza 

           Membro                             Membro 
 

PROCESSO: 0212/2017 
HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Homologo a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente a “Despesas com fornecimento de águas tratadas 
e serviços de coleta de esgotos sanitários para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado 
de Roraima na capital e interior”, no valor de R$ 60.000,00(sessenta mil reais), em favor da “COMPANHIA 
DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER”, CNPJ 05.939.467/0001-15, de acordo com Art. 25, caput, 
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o Parecer Jurídico nº 186/2017, 
exarado pela ASSEJUR/DPE/RR, às folhas 78/85. 
 
Boa Vista - RR, 31 de agosto de 2017. 
 

TEREZINHA MUNIZ DE SOUZA CRUZ 
Defensora Pública Geral 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

NATUREZA: PREGÃO Nº 010/2017 
PROCESSO: 155/2017 

 
OBJETO: “Aquisição de centrais de ar condicionado com instalação, para atender às necessidades da 
Defensoria Pública do Estado de Roraima” 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO – PROPOSTA – ABERTURA 
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública Estadual, sito à Rua Gen. Penha Brasil, 
Nº 730 – São Francisco 
DATA ABERTURA: 19/09/2017                  HORÁRIO: 09:00 horas 
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos gratuitamente junto à Comissão Permanente de Licitação, no 
local acima especificado, no horário normal de expediente (das 08:00 às 14:00 horas) mediante a 
apresentação de um dispositivo eletrônico de armazenamento ou poderá ser solicitado por meio do e-mail: 
cpl.dpe@rr.def.br, juntamente com os dados cadastrais do(a) licitante. Os interessados deverão trazer 
carimbo da empresa 
 
Boa Vista - RR, 01 de setembro de 2017. 
 

CRISTIANE ALVES DA CUNHA 
Pregoeira 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

NATUREZA: PREGÃO Nº 009/2017 
PROCESSO: 183/2017 
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OBJETO: “Aquisição de equipamentos de informática, visando atender às necessidades da Defensoria 
Pública do Estado de Roraima” 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO – PROPOSTA – ABERTURA 
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública Estadual, sito à Rua Gen. Penha Brasil, 
Nº 730 – São Francisco 
DATA ABERTURA: 18/09/2017                  HORÁRIO: 09:00 horas 
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos gratuitamente junto à Comissão Permanente de Licitação, no 
local acima especificado, no horário normal de expediente (das 08:00 às 14:00 horas) mediante a 
apresentação de um dispositivo eletrônico de armazenamento ou poderá ser solicitado por meio do e-mail: 
cpl.dpe@rr.def.br, juntamente com os dados cadastrais do(a) licitante. Os interessados deverão trazer 
carimbo da empresa 
 
Boa Vista - RR, 01 de setembro de 2017. 
 

CRISTIANE ALVES DA CUNHA 
Pregoeira 
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE 

RORAINÓPOLIS 

 
Expediente de 03/08/2017 
 
 

Por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim fornecidos ou recusaram-se a 
tomar ciência, faço saber aos que interessar que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que deram 

entrada neste Tabelionato para ser protestado contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03 (três) dias úteis à 
partir da data da publicação deste edital, o título com as seguintes características: 

 
 

Título por indicação. 
 

Protocolo.....: 02095 

 

1º Sacado: D D DA CONCEICAO 

C.N.P.J./C.P.F: 12.902.976/0001-39 

Inscrição Estadual/Documento de Identificação:   

Endereço........: AVENIDA AIRTON SENNA 3358  

Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR 

2º Sacado: DANIEL DELFINO DA CONCEICAO 

C.N.P.J./C.P.F: 581.072.742-53 

Inscrição Estadual/Documento de Identificação:   

Endereço........: AVENIDA AIRTON SENNA 3358  

Cidade............: RORAINOPOLIS, CEP: 69.373-000, UF: RR 
 

Cedente....: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

CNPJ/CPF: 84.012.012/0001-26 
Endereço..: AVENIDA VILLE ROY, 5281                         
Cidade......: Boa Vista 
 

Número do Título: 21.307 Espécie: Certidao de Dívida Ativa 
Data da Emissão: 22/09/2015 Data Vencimento: À VISTA 
 

Aceite: Não. 

Apresentado por: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA. 
 

Valor do Título................................... R$ 5.933,38 
Além do valor do título será cobrado Juros legais a partir da data do vencimento do título, mais emolumentos conforme 

descrição abaixo: 
 
- Emolumentos: R$ 177,32 (apontamento,intimação, condução, edital, processo eletrônico);  

- Repasses: Funjur: R$ 17,73; Fiscalização R$ 8,86; Fecom R$ 8,86; ISS R$ 8,86 
- Total dos emolumentos + repasses: R$ 177,32 

 
Data da publicação: 04/09/2017 

Motivo: Endereço insuficiente. 
 

Rorainópolis, 04 de setembro de 2017 

 

Inês Maria Viana Maraschin 

Tabeliã 
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