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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 
Expediente de 02/10/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL 
 
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna 
público, para ciência dos interessados, que na 18ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, a se realizar no dia 
18 de outubro 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: 
 
AGRAVO INTERNO N.º 0000.17.001500-2 
AGRAVANTE: ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. EDUARDO DANIEL LAZARTE MORÓN (OAB/RR 517) 
AGRAVADO: CLEITON CEZAR DOS SANTOS 
ADVOGADOS: DR. DEUSDEDITH FERREIRA (OAB/RR 550) E OUTRO 
RELATORA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL 
 
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna 
público, para ciência dos interessados, que na 9ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno, a se realizar 
no período de 16 a 20 de outubro de 2017, será julgado o processo a seguir: 
 
AGRAVO INTERNO N.º 0000.17.600029-7 
AGRAVANTE: JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. DEUSDEDITH FERREIRA (OAB/RR 550) 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. FLÁVIO GRANGEIRO DE SOUZA (OAB/RR 327-B) 
RELATORA: DESEMBARGADORA PRESIDENTE 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE GREVE N.º 0000.17.002299-0 
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CARACARAÍ 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DR.ª SUZETE DE CARVALHO OLIVEIRA (OAB/RR 1058) 
IMPUGNADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR 
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, c/c, pedido de tutela de urgência, em virtude de 
comunicação pela parte Requerida à Requerente sobre a deflagração de greve geral de todos os servidores 
públicos do município de Caracaraí, no dia 28 de setembro de 2017. 
 
O Requerente aduz que no dia 25/09/2017, o Sindicato realizou uma paralisação de advertência, quando 
então deve ter realizado assembleia para aprovar o movimento grevista, ocasião em que os profissionais da 
educação foram os que aderiram em maior percentual ao movimento; salienta que SINSPUC só veio 
apresentar à Administração Municipal a pauta de reivindicações quando expediu o ofício n. 
064/2017/SINSPUC, noticiando o movimento de advertência, que sempre agendou e realizou reuniões com 
a Chefe do Executivo informalmente, sem apresentar pauta de reivindicações. 
 
Alega restar claro que o movimento paredista padece de vício de formalidade, o que o torna abusivo, por 
não ter o SINSPUC buscado o exaurimento da negociação coletiva; que o movimento foi deflagrado após a 
edição do Decreto n. 031/2017, que instituiu no âmbito municipal, em caráter temporário, até o dia 31 de 
dezembro de 2017, o turno de dois horários de expediente, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para os 
servidores públicos municipais, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. 
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Argumenta que não foi apresentado à administração as atas de Assembleia que comprovam o quórum 
mínimo de associados para a deflagração e nem tão pouco o percentual de servidores ; que se de fato 
ocorrer o movimento paredista, haverá indubitável interrupção nos serviços públicos colocados à disposição 
da população, gerando paralisação dos serviços públicos. 
 
Defende a competência do Tribunal de Justiça Estadual para julgar a presente demanda em virtude de 
precedente da e. Suprema Corte; assevera não ser legítima a paralisação, fundamentando em precedente 
da Suprema Corte que estabeleceu que algumas categorias de servidores públicos, diante da extrema 
essencialidade da função exercida, não poderiam realizar greve. 
 
Suscita o princípio da continuidade do serviço público, a supremacia do interesse público sobre o privado, a 
natureza da essencialidade dos serviços prestados; destaca a previsão do art. 11, da Lei n. 7.783/89 e o 
descumprimento deste pelo sindicato; que a jurisprudência, utilizando a razoabilidade e proporcionalidade, a 
depender da atividade, determina a manutenção dos serviços em percentuais elevados. 
 
Sustenta o pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão do movimento em sede de tutela de 
urgência, o qual não evidencia perigo de irreversibilidade, que não especificou o Sindicato o percentual 
mínimo de servidores.   
 
Requer, por fim, seja reconhecida, liminarmente, a ilegalidade do movimento paredista diante da extrema 
essencialidade da continuidade do serviço público, até que o Requerido comprove que iniciou as fases de 
negociação, determinando o imediato retorno dos servidores as suas atividades; no mérito, requer seja 
julgada procedente a ação, por não cumprimento pelo Requerido das normas estabelecidas na Lei n. 
7.783/89; aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 
O pedido foi protocolado durante plantão da noite do dia 27/09/2017, distribuído ao Desembargador 
Plantonista Mauro Campello, o qual despachou fundamentando que o pedido urgente não é caso do plantão 
judicial (fls. 89/89v). 
 
Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 
 
DA COMPETÊNCIA 
 
A matéria está afeta a competência da Justiça Estadual, em razão dos Precedentes da e. Supremo Tribunal 
Federal, a qual definiu que causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados 
por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo é de competência da Justiça 
Comum. Colaciono alguns julgados:  
 
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência 
reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam 
oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. 
Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para 
excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas 
instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. (STF. 
ADI 3395 DF, Rel. Min. César Peluzo, 05/04/2006) (g.n.) 
 
DECISÃO: [...] Decido. 4. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o 
parecer ministerial, em razão do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 5. No 
julgamento dos MIs 670 e 708, aos quais foram atribuídos excepcionais efeitos erga omnes, o Plenário do 
STF determinou a aplicação aos servidores públicos da Lei nº 7.783/1989, que versa sobre o exercício do 
direito de greve no âmbito privado, visando a sanar omissão legislativa em regulamentar o art. 37, VII, da 
CRFB/1988. Na oportunidade, em paralelo à atribuição dos Tribunais trabalhistas para julgar dissídio 
coletivo de greve de empregados celetistas (Lei nº 7.701/1988), foi fixada a competência dos Tribunais de 
Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de Justiça para decidir sobre greves de 
servidores públicos. Veja-se a ementa do MI 670: "(...) 6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL 
E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS 
DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO 
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NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A 
APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 7.701/1988 E 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei 
nº 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão 
legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de 
tratarem de 'serviços ou atividades essenciais' (Lei nº 7.783/1989, arts. 9º a 11). 6.2. Nessa extensão do 
deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei nº 7.701/1988, no que tange à competência para 
apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados 
até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do 
art. 37 da CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de 
competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e 
municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger 
mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a 
competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 
2º, I, 'a', da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única 
região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 
6º da Lei nº 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia 
estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também 
por aplicação analógica do art. 6º da Lei nº 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão 
dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, 
conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os 
parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a 
abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes 
para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a 
excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.783/1989, 
a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, 
portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha 
sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações 
excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7º da 
Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar 
medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores 
públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual 
seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento 
paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a 
desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais 
medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. [...] 9. Diante do 
exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar as 
decisões reclamadas e assentar a competência originária do TJ/RS para apreciar a ação declaratória nº 
0015876-03.2014.8.21.0015. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de outubro de 2015 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator  
(Rcl 21842, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 19/10/2015, publicado em PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20/10/2015 PUBLIC 21/10/2015) (grifo nosso) 
 
Desta feita, recebo a ação, pois é esta Corte Estadual de Justiça competente para a apreciar a demanda. 
 
Passo à análise da liminar. 
 
DA TUTELA URGENTE 
 
O Município Requerente sustenta que a paralisação dos servidores do Município de Caracaraí não 
respeitou os requisitos descritos na Lei n. 7.783/89. 
 
Antes de analisar os requisitos da Lei de Greve, aplicável por analogia aos servidores públicos, passo a 
destacar a previsão da Tutela de Urgência no Código de Processo Civil. Este assim dispõe: 
 
Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 
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§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão.  
(g.n.) 
 
Os elementos que evidenciam a prova do direito, in casu, são os requisitos mínimos que possam ter sido 
observados pelos servidores paradistas. 
 
Em rápida análise sobre o tema em precedentes do Supremo Tribunal e de outras Cortes de Justiça, 
verifiquei que a ilegalidade da paralisação de servidores públicos, fundamenta-se mais estritamente quanto 
ao tipo de serviço público prestado pelos paredistas, se serviços públicos essenciais ou não. Trago alguns 
precedentes a seguir: 
 
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS 
OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. 
ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIREITO DE GREVE. ARTIGO 37, INCISO VII, 
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE 
DETERMINADAS ATIVIDADES PÚBLICAS. AMPLITUDE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO 
DO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 3º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. INCOMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA 
ADMINISTRAÇÃO ÀS QUAIS ESTÃO VINCULADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 712, afirmou entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, 
que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato normativo de início 
inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário dar concreção ao artigo 37, inciso VII, da 
Constituição do Brasil, suprindo omissões do Poder Legislativo. 2. Servidores públicos que exercem 
atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça -
-- aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de 
exação tributária --- e à saúde pública. A conservação do bem comum exige que certas categorias de 
servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva 
proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil. 3. Doutrina do duplo 
efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7). Não há 
dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar 
a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores 
públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de 
greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra 
por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, 
pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da 
Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos 
são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços 
públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades 
das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- 
onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação 
tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. 
Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são 
análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a 
greve [art. 142, § 3º, IV]. 4. No julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação 
conforme ao artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil, na redação a ele conferida pela EC 45/04, 
afastou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas 
entre servidores públicos e entes da Administração à qual estão vinculados. Pedido julgado procedente. 
(STF. Rcl 6568 SP, Min. Eros Grau, dje 25/09/2009) (g.n.) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE GREVE 
ABUSIVA DE SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO MOVIMENTO GREVISTA E O RETORNO DOS 
ENFERMEIROS DO MUNICIPIO DE MORENO ÀS SUAS ATIVIDADES. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 
DECISSÃO RECORRIDA RESPALDADA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DOMINANTE. DECISÃO 
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MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO 
UNÂNIME. 
1. O direito de greve dos servidores públicos não é absoluto, vez que há atividades que são essenciais à 
população - a saúde é uma delas - e indispensáveis à manutenção da ordem pública, razão pela qual a 
paralização dos seus serviços pode causar graves da nos e prejuízos irreparáveis à coletividade. 
2. Por outro lado, alegou o Sindicato que não paralisou todas as atividades da área do Município, como 
afirmado pelo agravado na inicial, mantendo um efetivo de 50% dos profissionais em plena atividade. 
3. Entretanto, os documentos de fls. 20/23 e 31/52 demonstram o contrário, que não está sendo atendida a 
exigência prevista no art. 11, da Lei 7.783/89 de manutenção dos serviços essenciais. 
4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 
5. Recurso improvido à unanimidade de votos. (TJPE, AGV 3447434 PE, Corte Especial, Rel. Bartolomeu 
Bueno, 03/06/2016) (g.n.) 
 
Agravo regimental na reclamação. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. 
Reclamação como sucedâneo recursal. Direito de greve. Policial civil. Atividade análoga a de policial militar. 
Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos da decisão 
impugnada (art. 317, RISTF). 
 
2. Necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas 
do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
3. As atividades desenvolvidas pelas polícias civis são análogas, para efeito do exercício do direito de 
greve, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve (art. 142, § 3º, 
IV). Precedente: Rcl nº 6.568/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/09. 
 
4. Agravo regimental não provido. (STF. Rcl 11243 BA, Min. Dias Toffoli, dje 01/04/2014) 
 
Desta forma, vejamos o que prevê a Lei n. 7.783/89 quanto aos serviços públicos essenciais: 
 
Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; 
II - assistência médica e hospitalar; 
III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 
IV - funerários; 
V - transporte coletivo; 
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
VII - telecomunicações; 
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; 
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
X - controle de tráfego aéreo; 
XI compensação bancária. 
Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam 
obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em 
perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.  (g.n.) 
 
Após verificação da norma e o tratamento jurídico que vêm sendo aplicado aos casos de greve de 
servidores públicos, constato que como descrito na jurisprudência da Suprema Corte, o direito de greve dos 
servidores públicos é a regra. Direito este que possui de certo limitações principalmente quando se trata de 
serviços públicos essenciais.  
 
Assim, manuseando os documentos juntadas a presente Inicial, constatei que os servidores que aderiram 
ao movimento grevista são, em sua maioria, os que prestam serviços de educação, portanto, fora da 
natureza essencial descrita na lei e nos precedentes dos Tribunais pátrios. 
 
Ademais, o comunicado de paralisação deixou claro que resguardaria as exigências legais quanto à 
prestação dos serviços essenciais (fls. 30).  
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O ônus de provar que a paralisação está sendo realizada de forma ilegal é da parte pleiteante, o que não 
restou até o momento demonstrado. 
 
Portanto, não havendo prova inequívoca de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e, com 
fundamento em precedentes da Suprema Corte, e nos artigos 10 e 11, da Lei n. 7.783/89, indefiro o pedido 
de tutela urgente. 
 
Cite-se a parte Requerida, para que se manifeste no prazo legal. 
 
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público graduado. 
 
Publique-se, intime-se e cumpra-se. 
 
Cidade de Boa Vista (RR), em 28 de setembro de 2017. 
 

Leonardo Cupello 
Desembargador 

Relator 
 

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.17.001394-0 
IMPETRANTE: DYANNA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 
ADVOGADO: DR. WAGNER ALMEIDA PINHEIRO COSTA (OAB/RR 1229) 
IMPETRADA: GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. FERNANDO MARCO RODRIGUES DE LIMA (OAB/RR 277-A) 
RELATORA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS 
 

DECISÃO 
 

Em que pese a manifestação do Ministério Público de que não houve apreciação do pedido liminar, denota-
se que esse restou analisado e indeferido às fls. 95/95v. 
 

Todavia, no que se refere ao litisconsórcio necessário, imperioso o seu reconhecimento, haja vista que a 
possível concessão da segurança poderá alterar a situação dos candidatos que se encontram sub judice. 
 

Sendo assim, determino a intimação dos impetrantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovam a 
citação dos litisconsortes. 
 
Boa Vista, RR, 02 de outubro de 2017. 
 

Desª. Tânia Vasconcelos Dias 
Relatora 

 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.17.001708-1 
IMPETRANTE: ROBERTA DE BARROS ANTUNES ALMEIDA DE OLIVEIRA 
ADVOGADA: DR.ª JAÍRA MONTEIRO SILVA (OAB/RR 1637) 
IMPETRADA: GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRª LUCIANA BRIGLIA (OAB/RR 495-A) 
RELATORA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS 
 

DESPACHO 
 

Determino a citação da litisconsorte Amanda Ludmila Brilhante Deeke no endereço indicado pela impetrante 
à fl. 92. 
 

Boa Vista, 02 de outubro de 2017. 
 

Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
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PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
 

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.12.708663-4  
1º RECORRENTE: BANCO INTERMEDIUM S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ROAS DA SILVA (OAB/MG Nº 98981-N) 
2º RECORRENTE: LECA CFI S/A–CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 
ADVOGADO: DR. JOÃO ROAS DA SILVA (OAB/MG Nº 98981-N) 
RECORRIDO: RENATO GONZALEZ MARTINS DE MAGALHÃES 
ADVOGADA: DR.ª GISELE DE SOUZA MARQUES AYONG TEIXEIRA (OAB/RR Nº 721-N) 
 

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

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.09.908055-7  
1ª RECORRENTE: LUCICLEIDE LIRA ALVES 
ADVOGADO: DR. ALMIR ROCHA DE CASTRO JÚNIOR (OAB/RR 385) 
2ª RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA F. DE SOUZA E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DR.ª ANDREIA RENATA VIANA VILAÇA DOS SANTOS (OAB/AL 8499) 
1ª RECORRIDA: ALAÍDE PEREIRA REBOUÇAS REPRESENTANDO MARIA LUIZA PEREIRA (FALECIDA)  
ADVOGADO: DR. ORLANDO GUEDES RODRIGUES (OAB/RR 120-B) 
2ª RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA F. DE SOUZA E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DR.ª ANDREIA RENATA VIANA VILAÇA DOS SANTOS (OAB/AL 8499) 
 

FINALIDADE: Intimação das partes recorridas para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO INTERNO N.º 0000.15.002188-9 
RECORRENTE: ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DR.ª CHRISTIANE MAFRA MORATELLI (OAB/RR 495) 
RECORRIDA: JAIRA FARIAS DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. GIL VIANNA SIMÕES BATISTA (OAB/RR 410) 
 

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

RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.17.600009-9 
RECORRENTE: JOSÉ ARIMATÉIA ARAÚJO DE LIMA 
ADVOGADO: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA (OAB/RR 481) 
RECORRIDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. SANDRO BUENO DOS SANTOS (OAB/325-B) 
RELATOR: DESEMBARGADOR MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI 
 

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

Segredo de Justiça 
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0010.16.001635-8 
RECORRENTE: A. C. C. S. P. 
ADVOGADO: DR. DEUSDEDITH ARAÚJO (OAB/RR 550) 
RECORRIDO: C. R. A. D. S. 
 

FINALIDADE: Intimação das partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. 
 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA-RR, 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

RONALDO BARROSO NOGUEIRA 
Diretor de Secretaria 

 

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA 
 

Expediente de 02/10/2017 
 

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 

RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO N.º 0000.17.001235-5 
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RECORRENTE: MARIA FLÚVIA EMILIANO 
ADVOGADOS: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO (OAB/RR 288-A) E OUTROS 
RECORRIDO: BANCO ITAÚCARD S/A 
ADVOGADOS: DR. CELSO MARCON (OAB/RR 303-A) E OUTROS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA FLÚVIA EMILIANO (fls. 23/30), com fulcro no artigo 105, 
III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão de fl. 19. 
 
A parte recorrente alega que o entendimento adotado pela Corte Estadual, nos presentes autos, violou os 
artigos 9º, 10º, 1.015, parágrafo único, 1.017, I, II, III  do Código de Processo Civil. 
 
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 33. 
 
É o relatório. 
 
De uma análise prévia, constata-se que o recurso reúne as condições de admissibilidade, tendo em vista 
que a matéria foi prequestionada, constando no julgado tese sobre o tema abordado. 
 
Releva notar, por pertinente, que as razões do recurso interposto por MARIA FLÚVIA EMILIANO, estão 
fundamentadas de acordo com o artigo 105, II, "a" da Constituição Federal: 
 
"Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
 
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão 
recorrida: 
 
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;." 
 
Diante do exposto, admito o Recurso Especial.  
 
Encaminhem-se os autos ao e. Superior Tribunal de Justiça via sistema eletrônico. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista-RR, 26 de setembro de 2017. 
 

DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
Vice-Presidente do TJRR 

 
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.12.704199-3 
RECORRENTE: VALDOIR GORK 
ADVOGADA: DR.ª PAULA CRISTIANE ARALDI (OAB/RR 289-A) 
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 
ADVOGADOS: DR. SIVIRINO PAULI (OAB/RR 101-B) E OUTROS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de recurso especial interposto pelo VALDOI GORK (fls. 38/51), com fulcro no artigo 105, III, alínea 
"a", da Constituição Federal, contra o acórdão de fl. 13. 
 
A parte recorrente alega que o entendimento adotado pela Corte Estadual, nos presentes autos, violou o 
artigo 6º, VI,VII e VIII do Código de Defesa do Consumidor. 
 
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 52. 
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É o relatório. 
 
Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 
 
De uma análise prévia, constata-se que o recurso reúne as condições de admissibilidade, tendo em vista 
que a matéria foi prequestionada, constando no julgado tese sobre o tema abordado. 
 
Releva notar, por pertinente, que as razões do recurso interposto por VALDOI GORK, estão fundamentadas 
de acordo com o artigo 105, II, "a" da Constituição Federal: 
 
"Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão 
recorrida: 
 
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;." 
 
Diante do exposto, admito o Recurso Especial.  
 
Encaminhem-se os autos ao e. Superior Tribunal de Justiça via sistema eletrônico. 
 
Publique-se. 
 
Boa Vista-RR, 21 de setembro de 2017. 
 

DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
Vice-Presidente do TJRR 

 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000.16.000641-7 
AGRAVANTE: ADRICIANO CAVALERI E OUTROS 
ADVOGADOS: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCCORRO (OAB/RR 264) E OUTROS 
AGRAVADO: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA 
ADVOGADO: DR. RONILDO RAULINO DA SILVA (OAB/RR 555) 
 
DESPACHO 
 
Tendo em vista a interposição de agravo (art. 1.042 do CPC) em face da decisão que negou seguimento ao 
Recurso Especial, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. 
 
Boa Vista, 22 de setembro de 2017. 
 

Des. Mozarildo Cavalcanti 
Vice-Presidente do TJRR 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Expediente de 02/10/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 

 
AGRAVO INTERNO N.º 0000.17.600029-7 
AGRAVANTE: JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. DEUSDEDITH FERREIRA (OAB/RR 550) 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. FLÁVIO GRANGEIRO DE SOUZA (OAB/RR 327-B) 
RELATORA: DESEMBARGADORA PRESIDENTE 
 
DESPACHO 
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Em que pese a manifestação do agravante, indefiro o pedido, a teor do que preceitua o art. 102 do 
Regimento Interno desta Corte. 
 
Mantenha-se o julgamento na pauta virtual. 
 
Boa Vista, 29 de setembro de 2017. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI - Presidente 
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
 
Expediente de 02/10/2017 
 
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 10 de outubro 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 0010.14.005946-9 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: ARISVALDO VITOR MOREIRA 
ADVOGADO: DR. SAMUEL ALMEIDA – OAB/RR Nº 1320 
2º APELANTE / 1º APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.14.016323-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: GERSON SILVA DA COSTA E VALCY DA SILVA CASTRO 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
REVISOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.008135-3 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE: MARLON COELHO SOBRAL 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
2ª APELANTE: CÍCERA RODRIGUES DE ANDRADE 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
3º APELANTE: ISMAEL DE SOUSA BRAID 
ADVOGADO: DR. ALEX REIS COELHO – OAB/RR Nº 986 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
REVISOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.14.004657-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ADEMIR PEREIRA TRINDADE 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE PEREIRA DE ALMEIDA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
REVISOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
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 19 de outubro do ano de dois 
mil e dezessete, às 09:00 horas e/ou na sessão subsequente, serão julgados os processos a seguir: 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060.08.021480-6 - SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
APELANTES: CLEONICE MARIANO KRUTLI E OUTROS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA REGINA PINHEIRO CASTRO LIMA 
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA  
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.837639-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ODASHIRO CONSTRUÇÕES LTDA 
ADVOGADOS: DRA. JULIANA QUINTELA RIBEIRO DA SILVA E OUTRO – OAB/RR Nº 640-N 
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – OAB/RR Nº 464-P 
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RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.709795-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: BERNARDO DIAS QUEIROZ E OUTROS 
ADVOGADOS: DR. BERNARDINO DIAS DE SOUZA CRUZ NETO E OUTROS – OAB/RR Nº 178-N 
1º APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE 
2º APELADO: ERALDO FREITAS DE MELO 
ADVOGADO: DR. ALLAN KARDEC LOPES MENDONÇA FILHO – OAB/RR Nº 468-N  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.819409-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: A. S. F. P. 
ADVOGADO: DR. ADRIANO DA SILVA RODRIGUES – OAB/RR Nº 1216 
APELADO: R. M. M. P. 
ADVOGADA: DRA. THAÍS FERREIRA DE ANDRADE PEREIRA – OAB/RR Nº 687 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001608-3 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA 
ADVOGADO: DR. MIKE AROUCHE DE PINHO – OAB/RR Nº 635-N 
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
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. 
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO ANULADA DE 
OFÍCIO. 
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. A decisão agravada, ao não observar o desenvolvimento regular dos atos processuais, afigura-se nula, 
por inobservância ao devido processo legal, bem como dos corolários  do contraditório e da ampla defesa, 
consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. 
5. Recurso conhecido, sentença anulada de offício, mérito prejudicado 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar provimento ao Agravo de 
Instrumento, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Almiro Padilha (Presidente e 
Julgador), Jefferson Fernandes da Silva (Relator) e Mozarildo Cavalcanti (Julgador).  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e nove  dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
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JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000280-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA MIRANDA 
ADVOGADOS: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO E OUTRO – OAB/RR Nº 288-A 
AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
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. 
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO ANULADA DE 
OFÍCIO. 
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. A decisão agravada, ao não observar o desenvolvimento regular dos atos processuais, afigura-se nula, 
por inobservância ao devido processo legal, bem como dos corolários  do contraditório e da ampla defesa, 
consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. 
5. Recurso conhecido, sentença anulada de offício, mérito prejudicado 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar provimento ao Agravo de 
Instrumento, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Almiro Padilha (Presidente e 
Julgador), Jefferson Fernandes da Silva (Relator) e Tânia Vasconcelos (Julgadora).  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte  e nove  dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.16.014807-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
APELADO: JOAB MACIEL DOS SANTOS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MP DE 1º GRAU - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO 
TRÁFICO PRIVILEGIADO OU REDUÇÃO DO QUANTUM DE ½ (UM MEIO) DE DIMINUIÇÃO DE PENA - 
IMPOSSIBILIDADE  -  RECONHECIMENTO DEVIDO DA FIGURA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 
– QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO  - SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 
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ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, acordam os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores integrantes da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima, à unanimidade, e em consonância com o douto parecer ministerial, em conhecer e 
desprover o apelo, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte deste julgado. Participaram do 
julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente da Câmara Criminal), Des. Almiro Padilha (Membro) e o (a) 
Representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de Roraima, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001547-3 - BONFIM/RR 
AGRAVANTES: RODNEY PINHO DE MELO E OUTROS 
ADVOGADO: DR. BRENO THALES PEREIRA OLIVEIRA – OAB/RR Nº 917 
AGRAVADO: GERALDO DE ANDRADE COSTA 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO E OUTRO – OAB/RR Nº 619 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR 
APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO COMPARECIMENTO DOS RÉUS DIANTE DA 
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 562 CPC - PRELIMINAR DE NULIDADE - 
ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  
  
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Primeira Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo e dar-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento eletrônico os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos e 
Cristóvão Suter (Julgadores). 
Boa Vista - RR, 28 de setembro de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.14.014181-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: RODRIGO DE MELO PRAIA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
E M E N T A 
 
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06 – 1) 
PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME 
SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –  POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO 
CONSTRIÇÃO CAUTELAR EM REGIME SEMI ABERTO – REGIME PRISIONAL QUE EXIGE O 
RETORNO GRADUAL DO APENADO AO CONVÍVIO SOCIAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 2) PEDIDO 
DE APLICAÇÃO DE PENA –BASE NO MÍNIMO LEGAL  – IMPOSSIBILIDADE DEVIDO O RÉU TER 
MAUS ANTECEDENTES – REPRIMENDA JUSTAMENTE APLICADA. 3) PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – MAUS ANTECEDENTES SÃO 
IMPEDITIVOS DA APLICAÇÃO DA MINORANTE. 4) REFORMA DA DECISÃO SOBRE O PERDIMENTO 
DO VEÍCULO – DESPROVIMENTO – INDICATIVOS DE USO DO BEM PARA COMETIMENTO DO 
CRIME – CABÍVEL O PERDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
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ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação, acordam os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores integrantes da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima, à unanimidade, e em consonância com o parquet graduado, para conhecer e desprover o apelo, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte deste Julgado. Participaram do julgamento o Des. 
Leonardo Cupello (Presidente),  Almiro Padilha (Membro) e o (a) representante da douta Procuradoria de 
Justiça. 
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e seis dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jésus Nascimento 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045.15.800011-2 - PACARAIMA/RR 
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: DR. MAURO PAULO GALERA MARI – OAB/RR Nº 424-A 
APELADOS: L. ARAÚJO DE SOUSA – ME E OUTRO 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REMESSA DOS 
AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.  
 
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, 
anulando a sentença de piso, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Almiro Padilha (Presidente e 
Julgador), Jefferson Fernandes (Relator) e Tânia Vasconcelos (Julgadora).  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.12.013792-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
APELADO: P. P. R. 
ADVOGADO: DR. JULES RIMET GRANGEIRO DAS NEVES – OAB/RR Nº 782-N 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA NO ART. 213, § 1º, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – VÍTIMA 
COM RELATOS DIVERGENTES E NÃO OUVIDA EM JUÍZO – INDICATIVOS DE SEXO CONSENSUAL – 
NEGATIVA DO APELADO QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM 
CONSONÂNCIA COM O PARQUET GRADUADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, acordam os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores integrantes da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima, à unanimidade, e em consonância com o parecer ministerial de 2º grau, em conhecer a 
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presente apelação e desprover o recurso, em consonância com o parquet graduado, nos termos do voto do 
Relator, que fica fazendo parte deste Julgado. Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello 
(Presidente da Câmara Criminal), Almiro Padilha (Julgador) e o (a) representante da douta Procuradoria de 
Justiça. 
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e seis dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jésus Rodrigues do Nascimento 
Des. 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 
 
EMENTA 
 
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS ARTS. 157, §2°, I e II, e 288, AMBOS DO 
CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA – CONVERSÃO EM PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DOS PACIENTES EM 
RAZÃO DELES SEREM PRIMÁRIOS, DE BONS ANTECEDENTES E COM RESIDÊNCIA FIXA – 
DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE 
CONCRETA DAS CONDUTAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – 
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM 
CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Habeas Corpus nº. 0000.17.002090-3, acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, e em consonância com o douto Parecer Ministerial, em 
conhecer este pedido de habeas corpus, e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator, que fica 
fazendo parte deste Julgado. Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente da Câmara 
Criminal), o Des. Almiro Padilha (Julgador) e o (a) representante da douta Procuradoria de Justiça. Sala 
das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e seis dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0000.17.000828-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO DE LIMA 
ADVOGADO: DR. SAMUEL ALMEIDA – OAB/RR Nº 1320 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
EMENTA 
 
AGRAVO EM EXECUÇÃO: PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 
PENA, ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO CONTRADITÓRIO E INFUNDADO – INCOMPETÊNCIA DESTA 
CÂMARA CRIMINAL PARA ALTERAR SEUS ACÓRDÃOS – RECURSO NÃO CONHECIDO EM 
DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos o presente recurso, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores 
integrantes da Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em 
não conhecer o recurso em dissonância com o parecer do Ministério Público graduado, nos termos do voto 
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do Relator. Participaram do julgamento o Des. Leonardo Cupello (Presidente), o Des. Almiro Padilha 
(Julgador) e o(a) representante da douta Procuradoria de Justiça. 
Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 26 dias do mês de setembro 
de dois mil e dezessete. 
 
Jésus Nascimento 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001600-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO DIEGO OLIVEIRA REIS – OAB/RR Nº 1473 
AGRAVADA: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA – BOVESA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO 
DO PROCON DETERMINADA PELO JUÍZO DE PISO. AUSÊNCIA DE LESÃO OU PERIGO DE LESÃO. 
ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DO PROCON NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE 
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO QUE DÁ SUPORTE À SUA ATUAÇÃO. 
POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E EXPEDIÇÃO DE 
NOTIFICAÇÃO POR PARTE DO PROCON. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA.  
 
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, para 
cassar a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Almiro Padilha (Presidente e 
Julgador), Jefferson Fernandes (Relator) e Tânia Vasconcelos (Julgadora).  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.000738-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A 
ADVOGADA: DRA. THATIANE TUPINAMBÁ DE CARVALHO – OAB/RR Nº 394-A 
APELADA: RAIMUNDA MENDES DA SILVA 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 
SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. LEGISLAÇÃO QUE PERMITE AO 
CREDOR SE VALER DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTEMENTE DO VALOR 
INADIMPLIDO. PRECEDENTES DO STJ.  
1. A jurisprudência do Colendo STJ tem se inclinado no sentido de que a teoria do adimplemento 
substancial da obrigação não impede a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 
2. Tal jurisprudência se baseia no fato de o Decreto-lei 911/1969 prever a possibilidade de o credor 
fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, valer-se da medida judicial de busca e 
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente. 
3. Das disposições encartadas no Decreto-lei 911/1969, denota-se que, desde que devidamente 
comprovada a mora ou o inadimplemento, ao credor fiduciário é dada a possibilidade de se valer da ação 
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busca e apreensão para compelir o devedor a cumprir obrigação pactuada, sendo irrelevante qualquer 
consideração acerca do valor inadimplido.  
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.  
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Câmara Cível, do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para 
cassar a sentença de piso, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Almiro Padilha (Presidente e 
Julgador), Jefferson Fernandes da Silva (Relator) e Tânia Vasconcelos (Julgadora). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001468-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA  
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ORDEM GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE - 
VALOR PREVISTO PARA A MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABÍVEL, RAZOÁVEL E 
PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento 
parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado. 
Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores Almiro Padilha, Tânia Vasconcelos e Jefferson 
Fernandes. 
Boa Vista, 28 de setembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.14.800678-3 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: FLÁVIO SIMEÃO DA ROCHA PINTO 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264-N 
APELADO: O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DRA. JAMILE ALEXANDRA S. SANTIAGO – OAB/RR Nº 987-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO NO RECEBIMENTO DE SALÁRIO - ABALO 
MORAL - NÃO COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - 
POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - APLICAÇÃO 
DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ Nº. 306 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma da Colenda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Participaram do julgamento eletrônico os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Cristóvão Suter 
(Julgador) e Jefferson Fernandes (Julgador). 
Boa Vista - RR, 19 de maio de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030.14.800115-6 - MUCAJAÍ/RR 
APELANTE: COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MACUXI LTDA 
ADVOGADA: DRA. CRISTIANE  MONTE SANTANA – OAB/RR Nº 315-B 
APELADO: O MUNICÍPIO DE IRACEMA 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. PERDA DA 
ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. INTELIGÊNCIA DO ART. 62 
DA LEI DO CHEQUE (LEI N.º 7.357/85). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
1. A prescrição do cheque importa não só na perda de sua executividade como também na perda das 
características inerentes aos títulos de crédito, dentre elas, a abstração, motivo pelo qual caberá ao credor 
na cobrança do título prescrito demonstrar a origem da dívida, a inadimplência do devedor etc., conforme 
previsão do art. 62 da Lei do Cheque. 
2. Recurso conhecido e não provido. 
 
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 negar provimento ao recurso, 
mantendo incólume a sentença de piso, nos termos do voto do Relator. 
Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Almiro Padilha (Presidente e 
Julgador), Jefferson Fernandes da Silva (Relator) e Tânia Vasconcelos (Julgadora). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos vinte e oito dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000653-0 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: ROSIVALDO COSME ESBELL 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
EMBARGADO: BANCO PANAMERICANO S/A 
ADVOGADA: DRA. ROSANGELA DA ROSA CORREA – OAB/RR Nº 416-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
EMENTA 
 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE 
OMISSÃO. QUESTÃO  DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO 
QUE NÃO SE AFIGURA ADEQUADO PARA A REFORMA DO DECISUM. EMBARGOS CONHECIDOS, 
MAS REJEITADOS. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Única, integrantes da Segunda 
Turma Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, em conhecer, mas 
rejeitar os embargos propostos, nos termos do voto do Relator. 
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Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Desembargadores Jefferson Fernandes da Silva 
(Relator), Almiro Padilha (Presidente e Julgador) e Tânia Vasconcelos (Julgador). 
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos                    vinte e oito dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e dezessete. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000630-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ROMULO 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 
 
EMENTA 
 
AGRAVO INTERNO - PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - EFEITOS FUNCIONAIS 
E FINANCEIROS - IMPOSSIBILIDADE - TEMA STF N.º 671 COM REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE RAZÕES À ALTERAÇÃO DO JULGADO - 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, à unanimidade de 
votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. 
Os Srs. Desembargadores Almiro Padilha e Tânia Vasconcelos votaram com o Sr. Desembargador Relator. 
Boa Vista, 22 de setembro de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.816775-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: J. S. F. E OUTRA 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
APELADO: J. A. F. 
ADVOGADO: DR. MAMEDE ABRÃO NETTO – OAB/RR Nº 223-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE - OBSERVÂNCIA - REJEIÇÃO.  MÉRITO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL POST MORTEM  - REQUISITOS DO ART. 1723 DO CÓDIGO CIVIL - PREENCHIMENTO 
PARCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 
 
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, rejeitar a preliminar, e no mérito, igualmente à unanimidade, dar parcial 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator. 
Os Srs. Desembargadores Almiro Padilha e Tânia Vasconcelos, votaram com o Sr. Desembargador Relator. 
Boa Vista, 22 de setembro de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.818125-4 - BOA VISTA/RR 
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APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A 
ADVOGADO: DR. MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ Nº 151056-N 
APELADO: JOSÉ VALMIR DA SILVA 
ADVOGADO: DR. MARCOS VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 807-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO  - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 297 DO STJ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -  PARCELA QUITADA- 
COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ESTABELECIDO - RAZOÁVEL E 
PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 
 
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. 
Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (Presidente), Tânia 
Vasconcelos (Relatora) e Cristóvão Suter (Julgador). 
Boa Vista (RR), 18 de setembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002268-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/RR Nº 479-A 
AGRAVADA: DIRCE DURÃES VILA NOVA 
ADVOGADA: DRA. LEONI ROSÂNGELA SCHUH – OAB/RR Nº 627 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo nº 
0832072-73.2014.8.23.0010, a qual retirou a suspensão do presente feito, determinando sua tramitação 
normal. 
A parte agravante alega que a sequência do processo em primeira instância deve ser obstada, tendo em 
vista a repercussão geral reconhecida por tribunal superior. 
Pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, pela cessação de sua 
eficácia. 
De acordo com o art. 932, IV, alínea b, do CPC, incumbe ao relator: 
IV – negar provimento a recurso que for contrário a: 
… 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; 
Já o inciso VIII, do art. 932, do CPC, dispõe que compete ao relator exercer outras atribuições 
estabelecidas no regimento interno do tribunal. 
Por sua vez, 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; 
No presente caso, observo que o recurso está em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do 
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual decido monocraticamente. 
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O agravante pede pelo sobrestamento do feito, aduzindo que a matéria teve repercussão geral reconhecida 
e deve ser aplicada ao presente caso. 
Contudo, não há de se falar em sobrestamento, uma vez que a matéria foi objeto dos recursos especiais 
1391198/RS e 1.438.263/SP, submetidos à sistemática de recursos repetitivos, sendo que ambos já foram 
julgados. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 978.014/SP 
(2016/0234132-0), julgado no dia 16/03/2017, estabeleceu que a suspensão determinada pelo REsp 1.438-
263/SP atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo 
Banco do Brasil, não alcançando este feito, que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o 
Banco do Brasil. Vejamos: 
AGRAVO INTERNO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO 
DO IDEC. COMPROVAÇÃO. NÃO SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. 1. A 
suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido 
pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC 
contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito 
que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 
1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal). 2. Agravo interno a que se nega 
provimento.  
(STJ, AgInt no AREsp  978.014/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – p: 28/03/2017) 
Dessa forma, a decisão que determinou a suspensão das ações em que haja discussão sobre a 
legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva, proferida no REsp 
1.438.263/SP, aplica-se somente às ações individuais que tenham por causa de pedir o título judicial 
oriundo da ACP 0403263-60.1993.8.26.0053, na qual foi condenada a Nossa Caixa S/A, sucedida pelo 
Banco do Brasil S/A, devendo as ações lastreadas na ACP 1998.01.016798-9 tramitarem normalmente, 
com aplicação do REsp. 1.391.198/RS. 
A jurisprudência deste Tribunal já consolidou-se no mesmo sentido: 
AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 
1998.01.1.016798-9 - LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL RECONHECIDA - 
SUSPENSÃO PROCESSUAL DETERMINADA NA ORIGEM - REVISÃO - RECURSO PROVIDO 
1. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal federal, "a legitimidade para a execução individual de 
sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou 
deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 
1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao 
IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de 
sentença. É o que se dessume do acórdão no REsp 1.391.198/RS, julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos". (STF, RE 961699 AgR, Segunda Turma, Relator: Min. 
Teori Zavascki - p.: 15/12/2016. 
2. O STJ firmou a compreensão de que a suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange 
recurso "...que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP 
n.1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal)." (STJ, AgInt no AREsp 
978.014/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - p.: 28/03/2017) 
(TJRR – AgInt 0000.17.000605-0, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, 1ª Turma Cível, julg.: 18/08/2017, DJe 
23/08/2017, p. 27)  
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – 
DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 
DESNECESSIDADE – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS COM 
EFEITOS QUE EXTRAPOLAM LIMITES TERRITORIAIS – JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE 
CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 
(TJRR – AgInst 0000.16.002003-8, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, 2ª Turma Cível, julg.: 28/07/2017, 
DJe 02/08/2017, p. 25) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA 
IMPUGNAÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS REJEITADA – NÃO 
CONHECIMENTO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – MÉRITO – DECISÃO QUE 
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LEGITIMIDADE ATIVA  - 
AS AÇÕES INDIVIDUAIS ORIUNDAS DA ACP 1998.01.016798-9 DEVEM TRAMITAR NORMALMENTE 
COM APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP. 1.391.198/RS QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE 
ATIVA DE TODOS OS POUPADORES RESIDENTES EM TERRITÓRIO NACIONAL - QUESTÃO 
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE SER REFORMADA COM 
A DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO DE ORIGEM - AGRAVO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE QUE CONHECE, PROVIDO. 
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(TJRR – AgInst 0000.16.001631-7, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, 2ª Turma Cível, julg.: 
25/08/2017, DJe 29/08/2017, p. 14-15) 
Face ao exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 90, VI, do RITJRR, conheço do 
recurso, mas nego-lhe provimento. 
Comunique-se ao Juiz da causa. 
Efetuar as diligências necessárias. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista/RR, 28 de setembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002283-4 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: FELIPE GABRIEL MARTINS QUADROS 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Gabriel Martins Quadros, 
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1.ª Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar da 
Comarca de Boa Vista/RR 
Informam os impetrantes que foi requerido junto a autoridade apontada como coatora a redesignação da 
sessão de julgamento do ora paciente - Júri popular, marcada para dia 19/10/17, tendo ainda o Ministério 
Público de 1º grau concordado com a antecipação do julgamento, sendo contrário apenas ao adiamento da 
data.  
Sustentam os impetrantes, que conforme veiculado em mídia local, o fato da data do julgamento coincidir 
com o aniversário de familiar (mãe e esposa) de duas das vítimas, potencializa no meio social a antipatia, 
animosidade e ódio ao acusado. 
Argumenta que o presente pedido busca afastar influências exteriores sobre os jurados. 
Entretanto, não obstante a isso, o juízo de piso indeferiu o pedido dos impetrantes sob a alegação de que 
não há hipótese de previsão legal que proíba a designação das sessões do júri em datas que coincidam 
com aniversário de quem quer que seja, bem como que o CNJ estipulou metas para os processos e 
julgamentos dos feitos de competência do Júri. 
Assim, solicitam, inclusive liminarmente, a suspensão do curso do processo de n.º 0806482-
89.2017.823.0010 até o julgamento final do presente writ; bem como seja determinado que a autoridade 
coatora antecipe ou adie a sessão de julgamento designada para o dia 19/10/17 (cf. fls. 02/06, com 
documentos juntados às fls. 07/24). 
É relatório. 
Decido. 
Entendo que a matéria aventada neste writ é estranha ao direito de e ir e vir, não comportando o 
conhecimento da matéria em sede de habeas corpus, conforme dicção prevista no arito 5º, LXVIII, da 
Constituição Federal. 
De fato, a pretensão do impetrante em antecipar ou adiar a data da sessão do julgamento pelo Tribunal do 
Júri, sob o argumento de que o dia escolhido é prejudicial ao acusado, trata-se de matéria alheia à 
liberdade de locomoção, não comportando sequer análise do mérito da solicitação. 
Assim, entendo que o pedido é manifestamente incabível, razão pela qual não conheço do presente 
Habeas Corpus, e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 184 do RITJRR. 
Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se e intime-se e arquive-se.  
Boa Vista (RR), 28 de setembro de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002108-3 - RORAINÓPOLIS/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: F. P. DA S. 
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AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, postulado em favor de Francisco Pereira da Silva, 
apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rorainópolis/RR. 
Alega o impetrante que o ora paciente foi preso preventivamente em 16/05/17, pela suposta prática do 
crime previsto no art. 217-A do CP, nos autos de n.º 0812712-50.2017.823.0010, ressaltando que sequer 
se encontra nos autos a ata de audiência de custódia. 
Destaca que tanto o APF quanto a audiência de custódia foram realizados em Boa Vista/RR, mas que os 
fatos ocorreram em Santa Maria do Boiaçu, comarca vinculada a Rorainópolis, razão pela qual os autos 
foram redistribuídos para aquele juízo em 17/05/17. 
Sustenta que passados mais de 100 (cem) dias, o ora paciente ainda encontra-se custodiado, sem que 
tenha sido concluído o inquérito, sendo que a denúncia somente foi oferecida em 24/08/17, ocorrendo 
flagrante excesso de prazo em desfavor do ora paciente, o qual possui 61 (sessenta e um) anos de idade, e 
por isso possui prioridade. 
Ao final, requer, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão do ora paciente, para que seja sanado o 
constrangimento ilegal em seu desfavor, com expedição do competente alvará de soltura (cf. fls. 02/07, 
com documentos juntados às fls. 08/12). 
Foram requisitadas informações às fls. 14, as quais foram prestadas às fls. 16, com documentos juntados 
às fls. 17/39.  
É o relatório. Decido. 
In casu, tenho que as circunstâncias presentes conduzem ao deferimento da medida liminar requerida. 
Explico: 
Como relatado, o ora paciente foi preso em flagrante em 16/05/2017, tendo o feito se iniciado em Boa 
Vista/RR, distribuído no Projudi em 17/05/2017 nos autos de n.º 0812712-50.2017.8.23.0010, e 
redistribuído na mesma data para a Comarca de Rorainópolis, nos autos de n.º 0801337-
38.2017.8.23.0047. 
Cotejando os autos acima citados, verifico que em nenhum deles foi decretada a prisão preventiva do ora 
paciente, sendo que às fls. 08 destes autos, o juízo a quo despachou somente em 17/08/17 pela 
certificação da existência ou não do inquérito policial, e, em caso positivo, pelo seu arquivamento e 
apensamento, com posterior remessa ao parquet de 1º grau para oferecimento da denúncia, entretanto, a 
peça acusatória somente foi oferecida em 24/08/2017. 
Ademais, verifico que não consta nos autos ou no processo eletrônico a ata da audiência de custódia, 
tendo o Ministério Público requerido a decretação da prisão preventiva quando do oferecimento da 
denúncia, (cf. EP 01, dos autos 0801337-38.2017.823.0010), sendo que o pedido ainda não foi apreciado. 
Assim, em que pese a denúncia já ter sido oferecida, resta patente o alegado excesso de prazo, em afronta 
ao disposto no art. 46 CPP, o que se agrava, tendo em vista que trata-se de paciente maior de 60 
(sessenta) anos de idade, que possui trâmite preferencial, e que encontra-se segregado há 
aproximadamente quatro meses, demora esta que não pode ser atribuída à defesa. 
Nesse sentido: 
HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - EXCESSO DE PRAZO PARA O 
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO - 
CUSTÓDIA DETERMINADA HÁ QUASE TRÊS MESES SEM QUE SE OFEREÇA A DENÚNCIA - 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - ORDEM 
CONCEDIDA. 1. Não é aceitável a permanência de indivíduo em cárcere, por quase 03 (três) meses, sem 
oferecimento de denúncia e sem qualquer dado concreto que evidencie a complexidade do feito. É certo 
que o caso em testilha ultrapassou o prazo fictício elaborado pela doutrina e jurisprudência pátria de 86 
(oitenta e seis) dias para o encerramento da instrução criminal - novo prazo de acordo com as reformas do 
Código de Processo Penal -, que aliás, sequer começou. 2. O atraso caracterizado no oferecimento da 
denúncia não pode ser considerado razoável, sendo atribuível exclusivamente ao Estado-Acusação, não 
podendo a paciente suportar, presa, o cumprimento das providências legais. 3. O extrapolar dos prazos em 
Processo Penal não pode ser permitido sob a alegação irrestrita da razoabilidade. Deve-se aplicar tal 
princípio de forma ponderada a fim de se evitar a ocorrência de abusos irrazoáveis provocados inclusive 
pelo próprio Estado. 4. Não é razoável aceitar que passado todo este tempo ainda se mantenha segregada 
a acusada que sequer têm contra si processo criminal instaurado. Manter a paciente presa é antecipar sua 
pena sem condenação, indo de encontro ao princípio da presunção de inocência. Deve, pela força 
constitucional, prevalecer o princípio da razoabilidade e da celeridade processual e, deste modo, 
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interromper a constrição que, pelo excesso de prazo, tornou-se abusiva. 5. Ordem de habeas corpus 
concedida, para determinar a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente, se por outro 
motivo não estiver presa, mediante condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de 1º Grau. (TJ-ES - 
HC: 100080021429 ES 100080021429, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de 
Julgamento: 24/09/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2008) 
Pelo exposto, resta evidente o constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, razão pela qual defiro o 
pedido liminar para relaxar a prisão preventiva de Francisco Pereira da Silva, nos termos do artigo 5º, LXV 
do CF, concedendo-lhe a liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares contidas no art. 319, I, 
IV e V, do referido diploma legal, as quais devem ser cumpridas sob pena de revogação do benefício, 
devendo a paciente: 
1) Proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer que seja o meio de 
comunicação, devendo ainda manter distância mínima de 200m (duzentos metros) da vítima.  
3) Proibição de ausentar-se da Comarca eis que sua permanência mostra-se necessária para a 
investigação e/ou instrução. 
4) Comparecer em juízo de conhecimento mensalmente para informar suas atividades, devendo fazê-lo nos 
próximos 07 dias após a soltura para atualizar seu endereço; 
Expeça-se o Alvará de Soltura, comunique-se, de ordem, a autoridade coatora da presente decisão. 
Após, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista (RR), 22 de setembro de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002137-2 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: ROSA LEOMIR BENEDETTI GONÇALVES – OAB/RR Nº 561 
PACIENTE: F. DE S. L. 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA DE BOA VISTA 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Rosa Leomir Benedetti 
Gonçalves em favor de Francivaldo de Souza Lima, para obstaculizar o cumprimento da decisão que 
decretou a prisão do paciente em virtude de dívida alimentar no valor de R$ 3.366,11. 
Afirma a impetrante que o paciente perdeu um dos empregos que possibilitava o pagamento da pensão aos 
alimentados Juliana Carolina da Silva Lima, Ana Júlia da Silva Lima e Jonas Marcelo da Silva Lima, motivo 
pelo qual deixou de depositar o valor integral do pensionamento estabelecido. 
Aduz, ainda, que a prisão somente dificultará ainda mais o pagamento do débito e prejudicará o sustento 
de sua nova família. 
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem. 
Às fls. 74, 74v., o pedido liminar foi indeferido. 
Às fls. 77/80, consta informação acerca do pagamento do débito alimentar, motivo pelo qual o Ministério 
Público manifesta-se pela perda do objeto do feito. 
Vieram-me os autos. 
É o breve relato. 
DECIDO. 
Com efeito, observa-se que o remédio constitucional encontra-se prejudicado, haja vista que o pagamento 
do débito alimentar pelo paciente faz cessar os motivos que ensejaram o decreto de prisão. 
Dispõe o art. 528, § 6.º do NCPC: 
"Art. 528 (...) 
§ 6.º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão." 
Assim, quitado o débito que ensejou o decreto prisional ocorre a perda superveniente do interesse de agir 
da impetrante, razão pela qual, com fulcro no art. 932, III do NCPC, julgo prejudicado o presente feito em 
face da perda de seu objeto. 
Publique-se e intimem-se. 
Boa Vista (RR), 28 de setembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
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Relatora 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001072-2 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA - BOVESA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264 
EMBARGADOS: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA E OUTRO 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GUTEMBERG DANTAS LICARIÃO – OAB/RR Nº 187-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls. 89/89v, que indeferiu o pedido de 
antecipação da tutela recursal ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. 
Aduz, a embargante, que na decisão vergastada não foram expostos os motivos pelos quais compreendeu-
se inexistentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, carecendo, portanto, da necessária 
fundamentação, mormente à luz do disposto no art. 489, § 1º, do CPC/15. 
Requer, destarte, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, "ofertando o 
Julgador decisão de fundamentação exaustiva quanto a análise dos argumentos da peça de interposição 
do recurso e, se o caso, concedendo a liminar pretendida neste Agravo de Instrumento para suspender a 
vigência da Lei Municipal nº 1740/2016 até julgamento final do Mandado de Segurança nº 0803112-
05.2017.8.23.0010 que tramita perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR, porque 
editada em usurpação a competência legislativa exclusiva da União Federal" - fl. 100. 
É o sucinto relato. 
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Dispõe o art. 1.022, do CPC, verbis: 
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: 
(…) 
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 
Pois bem, consoante relatado pela embargante, a omissão apontada refere-se aos motivos para o 
indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, os quais, de fato, não foram expostos de forma 
satisfatória na decisão ora em análise, o que impõe o acolhimento dos presentes embargos. 
Assim, em cumprimento ao preceito constitucional insculpido no art. 93, IX, bem como à norma prevista no 
art. 489, § 1º, do CPC/15, passo a expor os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido liminar 
formulado pela agravante. 
Em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a sua análise deve se submeter às exigências 
descritas no art. 300 do NCPC, estando condicionado à demonstração de elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 
(periculum in mora). 
Analisando as alegações tecidas pela recorrente, bem como a documentação por ela colacionada aos 
autos, verifico ausente a probabilidade do direito alegado, qual seja a nulidade da decisão que denegou 
pleito liminar requerido no Mandado de Segurança nº 0803112-05.2017.8.23.0010, uma vez que se verifica, 
prima facie, suficientemente fundamentado o referido ato judicial, mormente quando justifica que o 
deferimento da medida encontra óbice na norma contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, ou seja, 
esgotaria em parte o objeto da ação. 
Da mesma forma, não se afigura plausível, nesta análise inicial, o periculum in mora, pois a agravante não 
comprovou a existência de circunstância urgente incapaz de aguardar o julgamento de mérito do presente 
instrumento, cingindo-se à alegação de que a vigência da lei que pretender ver suspensa onerará a 
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.  
ANTE O EXPOSTO, ACOLHO os presentes embargos para sanar a omissão apontada, acrescentando à 
decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 89/89v), a fundamentação 
anteriormente exposta. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 28 de setembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.000753-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ELCYLENE MARTINS CARNEIRO 
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ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
AGRAVADO: BANCO FINASA S/A 
ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida no processo n.º 0906641-
50.2011.8.23.0010, que revogou a decisão que havia homologado os cálculos apresentados e determinou a 
remessa dos autos à Contadoria. 
Alega o Agravante que a decisão atacada é extra petita, tendo em vista que nenhuma das partes requereu 
a reforma, reexame ou revogação da decisão homologatória dos cálculos. 
Aduz, ainda, que o magistrado agiu com error in procedendo, posto que não observou o disposto no § 1º, 
do art. 491, c/c o art. 509, ambos do CPC. 
Requereu a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão recorrida. 
À fl. 66 o então relator do feito deferiu o pedido de aplicação do efeito suspensivo. 
Contrarrazões às fls. 69/76, pugnando pela manutenção da decisão atacada. 
À fl. 83, o então relator do feito reconheceu seu impedimento, vindo os autos para esta relatoria. 
É o relatório. 
Decido, nos termos do art. 90, V, do RITJRR. 
Em que pesem os argumentos da recorrente, a razão não lhe assiste. 
Com efeito, compulsando os autos observa-se que o magistrado a quo agiu com acerto, isso porque, 
naquele momento processual não existe rito que estabeleça a apresentação dos cálculos, manifestação do 
credor e homologação. Na verdade, nessa fase, a parte exequente, se o valor depender apenas de cálculo 
aritmético, apresentará os cálculos que, por sua vez, poderão ser impugnados na fase de cumprimento da 
sentença pelo devedor. 
Na hipótese, a decisão de homologação fora revogada em razão da existência de erro material. Primeiro 
porque não era caso de homologação. Segundo porque o magistrado verificou que os cálculos 
apresentados pelo credor, aparentemente, não correspondiam ao decidido na sentença e no acórdão 
proferido, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir as 
divergências encontradas. 
A alegação da agravante de que a decisão revogada havia sido atingida pela coisa julgada ou que seria 
extra petita não se sustenta, haja vista que em se tratando de erro material relacionado à correção dos 
cálculos apresentados pela parte, não há que se falar em coisa julgada. 
Nesse sentido: 
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. DEFERIMENTO. 1. Configuração de erro material na decisão singular 
que refletiu no relatório do agravo interno, no qual o Colegiado confirmou o provimento monocrático dos 
embargos de divergência. 2. O erro material, previsto no inciso I do artigo 463 do CPC/1973 e no inciso I do 
artigo 494 do CPC/2015, pode ser corrigido de ofício, não havendo se falar em preclusão. Precedentes da 
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 3. Na decisão monocrática 
que proveu os embargos de divergência e no relatório do agravo interno analisado no Colegiado passa a 
constar que fica mantido o acórdão proferido pela Terceira Turma em agravo regimental. 4. Deferimento do 
pedido constante da Petição n. 00625186/2016, para correção do erro material, na forma acima 
explicitada." (PET nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 
15/03/2017, DJe 27/03/2017. 
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 
COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 
OFENSA AOS ARTS. 471 E 473 DO CPC/73. CÁLCULO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. DETERMINAÇÃO 
DE REFAZIMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ. 
SÚMULA Nº 83 DESTA CORTE. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado nº 
3  aprovado pelo Plenário do STJ  na sessão de 9/3/2016: Aos recursos   interpostos  com fundamento no 
CPC/2015  (relativos  a decisões  publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos 
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte de origem, afastando a ocorrência da 
preclusão, reconheceu que os  índices  utilizados  nos  cálculos  homologados estavam  incorretos,  
determinando  a remessa dos autos à contadoria judicial a fim  de  refazimento  dos  cálculos  para  
retificação, observando-se os limites impostos pela sentença e acórdão. 3.Tal entendimento se afina à 
jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que a homologação dos cálculos não os torna imunes de 
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impugnação quando  verificado erro material,  pois é cediço nesta Corte  que  "o  erro  material  não transita 
em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou Tribunal de onde se originou a decisão"  
(REsp 545.292, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 24/11/2003). 4. Não sendo a linha argumentativa 
apresentada capaz de evidenciar a inadequação   dos fundamentos invocados pela decisão  agravada, 
mantém-se  a  decisão  proferida,  por não haver motivos para a sua alteração. 5. Agravo interno não 
provido." (AgInt no AREsp 830.792/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
25/10/2016, DJe 16/11/2016). 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 
ERRO DE CÁLCULO – REVISÃO PELO JUIZ – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.  Verificado 
o erro material no cálculo já homologado judicialmente, pode o magistrado revogar a decisão anterior e 
determinar a correção da apuração do valor devido ao exequente. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 
1.0024.06.247669-2/005, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/0017, 
publicação da súmula em 01/02/2017). 
Na esteira desse entendimento, ressalto que o Des. Cristóvão Suter e Des. Almiro Padilha possuem 
julgados no sentido de inexistência de preclusão pro judicato quando se detecta a existência de erro 
material (AI n.º 0000.16.001760-4 e AI n.º 0000.17.000596-1). 
Torna-se evidente, portanto, que inconformada com a revogação da homologação dos cálculos por ela 
apresentados na 1.ª instância, a agravante tenta, a qualquer custo, reverter a situação e ter como corretos 
os cálculos que lhe são mais favoráveis. 
Todavia, é certo que a remessa dos autos à Contadoria para apresentação de novos cálculos nos termos 
da sentença, se apresenta como medida pertinente e resguardará as partes quanto aos valores corretos. 
Aliás, esse é o procedimento previsto nos parágrafos 1.º e  2.º do art. 524 do NCPC, vejamos: 
"Art. 524. (...) 
§ 1.º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a 
execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz 
entender adequada. 
§ 2.º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado." 
Nesse mesmo sentido, leciona Nelson Nery Júnior: 
"Correção do valor. O juiz pode fixar valor diferente daquele indicado pelo credor na inicial da execução, 
desde que se certifique de que o valor da inicial do cumprimento é superior aos limites da condenação. Mas 
o juiz, evidentemente, deverá justificar suas razões e se valer, se o caso, de auxílio técnico (§2.º). 
Cálculo do contador. A norma autoriza o juiz a tomar, de ofício, medidas que seriam próprias da parte 
interessada, já que na execução por quantia certa, por meio do cumprimento da sentença, o direito 
patrimonial é normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência judiciária, 
bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória do cálculo apresentada pelo credor é 
flagrantemente superior ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado 
solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os referidos cálculos." (in, Código de Processo Civil 
Comentado, RT, 16ª edição, 2016) 
Do exposto, com fulcro no art. 90, V, do RITJRR, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão 
atacada em todos os seus termos. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 28 de setembro de 2017 
 
Desa. Tânia Vasconcelos Dias 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001781-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: DR. ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/RR Nº 469-A 
AGRAVADO: GELBESSON PINHEIRO DE SOUZA 
ADVOGADO: DR. SÉRGIO CORDEIRO SANTIAGO – OAB/RR Nº 725-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, que nos autos da liquidação de sentença n°. 0907922-75, rejeitou a impugnação à execução 
apresentada pelo Agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 
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Afirma o Agravante, em síntese, que há excesso de execução, pois os valores homologados são superiores 
aos que entende devidos. 
Requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a revogação total da decisão para acolher a 
impugnação apresentada. 
É o breve relatório.  
Decido, nos termos do art. 90, VI, do RITJRR. 
A questão gira em torno da homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial na fase de 
cumprimento de sentença. 
Da análise dos autos, denota-se que o magistrado a quo, devido a discordância das partes sobre os 
cálculos apresentados, encaminhou os autos à Contadoria Judicial. 
Apresentada a planilha do Contador Judicial, o autor, ora Agravante, persistiu em se insurgir quanto ao 
valor apurado. Todavia, não se desincumbiu de apresentar nova planilha com os cálculos que entende 
corretos, resumindo sua irresignação nos mesmos fundamentos anteriormente aduzidos e já devidamente 
explicitados pela Contadoria Judicial. 
Assim, não há razão para a reforma da decisão recorrida. Primeiro porque os cálculos apresentados pela 
Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, eis que formulados por técnicos totalmente 
equidistantes das partes envolvidas. Segundo, porque o agravante não trouxe aos autos nenhum elemento 
novo, ou seja, novos cálculos demonstrando os erros no trabalho realizado pela Contadoria Oficial. 
Nesse sentido: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS DO 
CONTADOR JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA-DECISÃO MANTIDA. – Não há óbice para 
homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado primevo, quando feitos 
em consonância com os termos da sentença. – Não trazendo a parte Agravante qualquer prova capaz de 
elidir a presunção de veracidade que gozam os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial, não 
há razão para reforma da decisão que homologou aludidos cálculos." (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 
1.0024.12.200238-9/005, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 
em 09/02/2017, publicação da súmula em 09/02/2017). 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÁLCULO DA CONTADORIA HOMOLOGADO PELO JUIZ – 
INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO NA METODOLOGIA – 
RECURSO NÃO PROVIDO.  
Os cálculos apresentados pela Contadoria gozam de fé pública devendo ser presumidas sua legitimidade e 
veracidade.  
A referida presunção, entretanto, é "juris tantum", de modo que é permitida a sua desconstituição desde 
que haja provas robustas apontando os equívocos existentes, não sendo esta a hipótese dos autos." 
(TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0687.07.050904-1/004, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2017, publicação da súmula em 07/02/2017)  
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DO 
CONTADOR JUDICIAL -? PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ? - ERRO NÃO COMPROVADO -? ÔNUS DO 
REQUERENTE QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - ? INTELIGÊNCIA DO ART. 
333, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante não comprovou o fato constitutivo do seu 
direito, ônus este que lhe competia, conforme art. 333, inciso I, do CPC, sendo a improcedência do recurso 
medida que se impõe. 2. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial revestem-se de presunção de 
veracidade, podendo ser ilididos apenas mediante prova que demonstre, de forma cabal, a sua incorreção. 
3. Recurso desprovido." (TJRR – AC 0010.08.910387-2, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 
01/04/2014, DJe 08/04/2014, p. 34-35). 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO 
CONTADOR JUDICIAL. PRESUNÇÃO NÃO DESCONTITUÍDA PELA PARTE AGRAVANTE. RECURSO 
DESPROVIDO. 
(TJRR – AgInst 0000.16.000600-3, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 15/12/2016, DJe 
27/12/2017, p. 43) 
Ademais, permitir que as partes se insurjam, por diversas vezes, contra os cálculos feitos pela Contadoria 
Judicial, sem a apresentação de provas escorreitas da existência de erros, seria eternizar essa fase 
processual e impedir a conclusão da ação. 
Do exposto, com fulcro no art. 90, V, do RITJRR, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão em 
todos os seus termos. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 27 de setembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
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Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001769-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADA: DRA. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/RR Nº 375-A 
AGRAVADA: ANTONIA DALVA RODRIGUES 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão liminar proferida nos autos da ação de 
busca e apreensão n° 0800247-13.2016.8.23.0020. 
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 63). 
A parte agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões (fl. 686). 
Ao analisar o processo eletrônico, verifico que houve extinção do processo com fundamento no art. 485, 
inciso VIII, do CPC (EP 46). 
Assim, o agravante não possui mais interesse processual, uma vez que houve perda superveniente do 
objeto em decorrência da sentença. 
Neste sentido, cito o seguinte precedente: 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CAUTELAR. INDEFERIDO O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA 
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. 
1. Por meio de consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
observa-se verificou-se que, nos autos da Ação Cautelar 2006.33.03.001317-0, no bojo do qual foi 
interposto o agravo de instrumento objeto do presente recurso especial, foi proferida sentença de extinção 
do processo em 29/6/2011, já transitada em julgado. 
2. Tendo em vista que a decisão que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento perante a 
segunda instância não mais subsiste, deve ser reconhecida a superveniente perda de objeto do presente 
recurso. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no REsp 1277234/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, 
DJe 30/06/2015) 
Por estas razões, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 90, inciso IV, do RITJRR, nego 
seguimento ao recurso, em face da perda do objeto do presente agravo de instrumento. 
Retire-se de pauta. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista - RR, 26 de setembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.002229-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SELMA SOUSA BRAZ 
ADVOGADO: DR. GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787-N 
APELADA: SERVS/BV FINANCEIRA - CFI BV FINANCEIRA 
ADVOGADO: DR. SÉRGIO SCHULZE – OAB/SC Nº 7629-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em desfavor da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Boa Vista (RR), na ação revisional de contrato n.º 0721415-35.2012.8.23.0010, que 
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a recorrida na devolução das cobranças 
indevidas referente às tarifas administrativas. 
Em sede de razões do Apelo, o Recorrente alega, em suma, que se faz necessária a modificação do 
julgado, "tendo em vista a não utilização, no tocante à orientação pacificada do STJ, com relação à 
aplicação da taxa média de juros de mercado, de acordo com a tabela BACEN". 
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Segue afirmando que "no caso em tela consta juntado aos autos o CONTRATO, o qual tem previsão 
expressa da TAXA DE JUROS MENSAL e ANUAL, efetivamente contratada, sob a égide da 
obrigatoriedade do vínculo obrigacional – ‘pacta sun servanda’, como sendo de 1.35% a.m., como constou 
do teor do julgado em questão". 
Conclui que "a própria jurisprudência paradigma que dá suporte ao julgado descreve a tese da necessidade 
de ausência do percentual contrato, para se ter como referência a taxa média do mercado". 
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida. 
Não foram apresentadas contrarrazões. 
É o sucinto relato. DECIDO. 
Como é pacífico, compete ao Relator o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, podendo 
monocraticamente não conhecer do recurso nas hipóteses do artigo 932, III a V, todos do CPC. 
Neste contexto, após análise das razões do recurso de Apelo, verifico que o presente recurso não merece 
ser conhecido. 
Isso porque, é dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão/sentença 
recorrida, sob pena de tornar inviável a apreciação do recurso. 
É o que dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: 
Art. 932. Incumbe ao relator: 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida; 
Por conseguinte, referido artigo positiva o chamado "Princípio da Dialeticidade", segundo o qual se exige 
que a peça recursal contenha fundamentos que venham a embasar o inconformismo, declinando os 
fundamentos de fato e de direito de sua contrariedade. 
É, portanto, um ônus atribuído ao Recorrente a fim de que evidencie os motivos para a reforma da decisão 
recorrida. 
No caso em análise, verifico que o recurso de apelação juntado no EP n.º 93 não ataca especificamente os 
fundamentos da sentença vergastada, cingindo-se a debater que o entendimento firmado pelo STJ quanto 
à taxa média de juros não foi adotado pelo Juízo de piso, conforme excertos abaixo transcritos: 
1.5 Posto que, no caso em tela consta juntado aos autos CONTRATO, o qual tem previsão expressa da 
TAXA DE JUROS MENSAL e ANUAL, efetivamente, contratado, sob a égide da obrigatoriedade do vinculo 
obrigacional – ‘pacta sun servanda’, como sendo em 1.35% a.m., como constou do teor do julgado em 
questão. 
1.6 De se observar, por oportuno, que a própria jurisprudência paradigma que dá suporte ao julgado 
descreve a tese da necessidade de ausência do percentual contrato, para se ter como referencia a taxa 
media do mercado, observa-se: 
(…) 
1.7 Sendo assim, pende de aclaração o julgado nesse sentido, visto a contradição jurisprudencial, uma vez 
que consta nos autos o INSTRUMENTO CONTRATUAL, com a previsão expressa da taxa de juros a ser 
pratica, como sendo em 1.35% a.m., pelo que dispecienda o paradigma referência da TABELA BACEN, no 
caso em concreto, segundo entendimento pacificado do STJ. 
Todavia, a sentença de piso se ateve à análise das matérias concernentes à alegada abusividade de juros 
remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e tarifas administrativas, nada tratando 
sobre a matéria citada pela parte Apelante em suas razões recursais. 
Ou seja, os pontos decididos na sentença de piso não foram atacados especificamente pela parte Apelante, 
a qual se ateve a debater temas que não foram ali decididos. 
Ressalto, ademais, que, em suas razões de recurso, num primeiro momento, o próprio Apelante sintetizou 
tratar-se de ação ordinária de "Revisão de Cláusulas Contratuais com pedido de Tutela Antecipada", em 
que o Recorrente adimpliu com diversas parcelas do contrato, porém, este encontrava-se eivado de 
ilegalidades.  
Posteriormente, em flagrante contradição, o Recorrente afirmou que a ação de origem, em verdade, tem 
por objeto o cumprimento contratual e não a revisão do contrato. 
Em outras palavras, as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, eis 
que o Apelante insurge-se sem impugnar especificamente os termos da sentença de piso. 
Mostra-se, portanto, que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 
Nesse mesmo sentido, colha-se o entendimento fixado em precedente julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça: 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da dialeticidade, 
que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não 
conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, 
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revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. 
Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da 
realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário. 3. 
Agravo regimental improvido. 
(STJ - AgRg no RMS: 19481 PE 2005/0014680-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 
04/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014) 
Diante do exposto, em atenção ao que alude o art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso. 
Ao Cartório Distribuidor para proceder a retificação da etiqueta de autuação e do cadastro do presente 
recurso, haja vista a parte Apelante ser, em verdade, SELMA SOUSA BRAZ. 
P. I. 
Baixas necessárias. 
Boa Vista (RR), em 27 de setembro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.002288-3 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO WOLKSWAGEN S/A 
ADVOGADA: DRA. SANDRA MARISA COELHO – OAB/RR Nº 332-B 
APELADO: JOSÉ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Cuida-se de Apelação Cível em ação de revisão de contrato.  
Compulsando os autos, denota-se que uma das matérias objeto da ação de origem é referente à legalidade 
da cobrança de tarifas por serviços prestados por terceiros.  
Todavia, no tocante à controvérsia existência quanto à abusividade da cobrança, em contratos bancários, 
de serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia, verifico 
que o Colendo STJ, nos autos do REsp 1.578.526 – SP, determinou a "suspensão, em todo o território 
nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do 
CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e 
coisa julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo.". 
Diante do exposto, em cumprimento à decisão supracitada, suspendo a tramitação dos presentes autos até 
o pronunciamento definitivo do Colendo STJ e determino que o feito aguarde o julgamento na Secretaria 
das Câmaras Reunidas. 
P. I.  
Boa Vista (RR), em 28 de setembro de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.807220-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: WESLEY OLIVEIRA E SILVA 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Apelação Cível, interposta por Wesley Oliveira e Silva, contra sentença oriunda da 
1.ª Vara Cível, que julgou improcedente o pleito de recebimento do seguro DPVAT. 
Aduz o apelante, em síntese, que seria necessária a reforma da sentença impugnada, porquanto a quantia 
recebida na via administrativa se encontraria em desacordo com a tabela da Lei n.º 6.194/74, pugnando 
pela complementação do valor indenizatório. 
Não houve apresentação de contrarrazões.  
É o breve relato.  
Passo a decidir. 
II - Merece prosperar o recurso. 
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Constata-se que a sentença proferida encontra-se em dissonância com a jurisprudência 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 VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 
O art. 5.º da Lei n. 6.194/1974 estabelece que nas indenizações do seguro obrigatório DPVAT o pagamento 
será efetuado mediante a simples prova do acidente e do dano dele decorrente. 
Da análise detida dos autos, constata-se que a petição inicial encontra-se instruída com o boletim de 
ocorrência e o registro de atendimento médico que, aliada às conclusões do laudo pericial, são suficientes 
à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos: 
"APELAÇÃO CÍVEL- COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- BOLETIM DE OCORRÊNCIA NARRATIVO DIAS 
APÓS OS FATOS - DOCUMENTO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA - NEXO CAUSAL COMPROVADO 
POR OUTROS DOCUMENTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJRR, AC 0010.16.817920-7, 
Primeira Turma Cível, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti - p.: 30/08/2017) 
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - SENTENÇA QUE AFASTOU A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA - LESÕES COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS CONTRÁRIAS AO 
RESULTADO DO LAUDO PERICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO." (TJRR, AC 0010.16.811705-8, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Almiro Padilha 
- p.: 30/08/2017) 
Por corolário, tendo a perícia médica confirmado a ocorrência de invalidez permanente parcial completa, ex 
vi do disposto no art. 3º, § 1.º, inc. I, da Lei n.º 6.194/74, deve ser inserida a gradação de 100%, sobre o 
valor máximo da cobertura, conforme consignado no laudo pericial, apurando-se o montante de 
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
Da análise dos autos, constata-se que o apelante recebeu administrativamente a importância de 
R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 
Logo, infere-se por simples cálculo aritmético, que o recorrente faz jus à complementação de R$ 6.412,50 
(seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). 
Nesse sentido: 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA CONTESTAÇÃO. REVELIA. 
LAUDO PERICIAL DO IML. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. 
PRESCINDIBILIDADE. INDICAÇÃO DA LESÃO NA INICIAL. CORROBORADA POR LAUDO MÉDICO 
PARTICULAR E PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA LESÃO, 
PELO JUIZ, NO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA ANEXA A LEI N°. 6.194/74. REFORMA DA 
SENTENÇA SOMENTE PARA ESCLARECER O VALOR DA CONDENAÇÃO, DESCONTADO O VALOR 
PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há cerceamento de 
defesa quando há correta citação e o réu deixa escoar o prazo sem apresentar contestação; 2. O Togado 
ao condenar o apelante, não realizou o enquadramento da lesão na tabela anexa a Lei n°. 6.194/74; 3. 
Havendo indicação de lesão e de laudo particular, deve ser feita a graduação do dano de acordo com a 
tabela; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido; 5. Alteração da sentença, apenas para esclarecer o 
valor a ser pago pela apelante, abatido o montante pago administrativamente." (TJRR, AC 0010.15.819168-
3, Câmara Cível, Rel. Des. Elaine Cristina Bianchi - p.: 25/04/2016) 
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA CONTESTAÇÃO. REVELIA. 
LAUDO PERICIAL DO IML. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. 
DISPENSABILIDADE. INDICAÇÃO DA LESÃO NA INICIAL. CORROBORADA POR LAUDO MÉDICO 
PARTICULAR E PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA LESÃO, 
PELO JUIZ, NO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA ANEXA A LEI N°. 6.194/74. REFORMA DA 
SENTENÇA SOMENTE PARA ADEQUAR O VALOR DA CONDENAÇÃO, DESCONTADO O VALOR 
PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1.O  Juízo ao condenar o 
apelante, não realizou o enquadramento da lesão na tabela anexa a Lei n°. 6.194/74; 2. Havendo indicação 
de lesão e de laudo particular, deve ser feita a graduação do dano de acordo com a tabela; 3. Recurso 
conhecido e parcialmente provido; 4. Alteração da sentença, apenas para esclarecer o valor a ser pago 
pela apelante, abatido o montante pago administrativamente." (TJRR, AC 0010.14.829810-1, Rel. Des. 
Jefferson Fernandes da Silva, Câmara Cível - p.: 28/10/2016) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso VI, do 
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao recurso, condenando a recorrida ao pagamento de 
R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocento e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização pela lesão 
decorrente de acidente automobilístico, com juros moratórios contados da citação e correção monetária 
incidente a partir do evento danoso, invertendo os ônus da sucumbência. 
Boa Vista, 29/09/17 
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Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002063-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ADRIANE PERES FERREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264 
AGRAVADA: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
ADVOGADA: DRA. HAYLLA WANESSA BARROS DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 750 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos do cumprimento de sentença de 
n.º 0715621-33.2012.8.23.0010, a qual acolheu parcialmente a impugnação à execução ofertada pela 
executada/agravada. 
Aduziu a parte Agravante, em síntese, que a decisão vergastada merece ser revogada, vez que a 
impugnação não obedece aos preceitos previstos no art. 475-L do CPC/73, haja vista não ter sido garantido 
o juízo da execução, bem como a ausência de intimação da parte executada, razão pela qual o prazo para 
impugnar não havia iniciado. 
Alega que, o afastamento da multa prevista no 475-J do CPC/73 foi equivocado, uma vez que à época 
vigorava o CPC/73 e o cumprimento da sentença era voluntário, não sendo exigida a intimação da parte 
para o deslinde do interstício. 
Afirmou que, ao ofertar a impugnação, a parte executada deveria ter realizado o depósito dos valores 
incontroversos, o que não fez, sendo assim, sujeita-se a multa prevista no 475-J do CPC/73 ao menos 
sobre tal montante, vez que o afastamento desta penalidade caracterizaria um prêmio ao devedor que se 
esquivou da ordem judicial. 
Sustentou também que deve incidir juros de mora sob o valor dos astreintes, pois não se pode beneficiar a 
parte que deliberadamente deixou de cumprir uma obrigação imposta pelo Juízo há uma década, portanto, 
estando em mora, deve então responder pelos juros dela decorrentes. 
Por fim, afirma que a decisão vergastada é nula no ponto em que determina a repartição do valor da multa, 
já que tal previsão não consta no Código de Processo Civil. 
Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito, seja dado 
provimento ao recurso para revogar a decisão vergastada. 
É o sucinto relato. DECIDO. 
Recebo o presente Agravo e defiro o seu processamento, eis que tempestivo e presentes os demais 
requisitos de admissibilidade. 
Pois bem. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e 
distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o Relator, no prazo de 
5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 
Com efeito, a teor do disposto no artigo 995, parágrafo único, do NCPC, a eficácia da decisão recorrida 
poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano 
grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, os 
tradicionais requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 
Todavia, em sede de cognição sumária, verifico que a parte Agravante não demonstrou fundamentos que 
indiquem a probabilidade do provimento de seu recurso, bem como não alegou a presença do perigo da 
demora, visto que não trouxe aos autos qualquer situação de urgência que exija a suspensão liminar da 
decisão ora agravada, bem como eventual ineficácia da medida se somente concedida quando do 
julgamento de mérito. 
Da análise dos autos, observa-se que a recorrente limitou-se a alegar os fundamentos pela qual a decisão 
merece ser reformada, matéria que será apreciada quando do julgamento do mérito do presente recurso, 
portanto, não demonstrou a presença dos elementos necessários para a concessão da suspensão dos 
efeitos da decisão. 
Assim sendo, necessária se faz uma análise mais detida dos autos, oportunizando-se a oitiva da parte 
Agravada, a fim de se verificar se estão presentes ou não os desacertos apontados pela parte Agravante. 
Desta forma, uma vez ausente os requisitos legais para concessão do pedido liminar, resta indeferir o pleito 
de tutela de urgência formulado no presente agravo. 
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Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.015, e seguintes, do Código de Processo Civil, recebo o 
agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sem 
prejuízo de mais detida análise quando do julgamento de mérito. 
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. 
Publique-se. Cumpra-se. 
Boa Vista – RR, em 28 de setembro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001446-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: OSVANILDO SOUSA DA SILVA 
ADVOGADA: DRA. JÉSSICA ALMEIDA DIONISIO – OAB/RR Nº 1574 
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A 
ADVOGADO: DR. ALCIDES NEY JOSÉ GOMES – OAB/MS Nº 8659 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Osvanildo Sousa da Silva, em face de decisão oriunda 
da 1.ª Vara Cível, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. 
Afirma o agravante que faria jus à concessão da justiça gratuita, porquanto preencheria os requisitos legais, 
pugnando pela reforma do decisum. 
Regulamente intimado, apresentou o agravado sua contrarrazões, defendendo, em síntese, os termos da 
decisão. 
É o breve relato.  
Passo a decidir. 
II - Não se justifica o pleito recursal. 
Da análise dos autos, constata-se que a decisão proferida encontra-se em consonância com a 
jurisprudência deste Colegiado e do colendo Superior Tribunal de Justiça, 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. 
Da análise dos elementos informativos carreados, não se vislumbra a alegada hipossuficiência financeira, 
porquanto o agravante é servidor público e aufere renda compatível com o custeio de despesas 
processuais.  
Logo, diante da ausência de demonstração da insuficiência de recursos, impossível a concessão do 
benefício: 
"AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO 
RELATIVA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JULGADOR -  AUSÊNCIA DE RAZÕES À 
ALTERAÇÃO DO JULGADO - RECURSO DESPROVIDO - VOTAÇÃO UNÂNIME - APLICAÇÃO DE 
MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM FAVOR DA AGRAVADA - 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4.º DO CPC. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior 
Tribunal de Justiça, "Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, 
caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, 
o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade 
econômico-financeira de fazer frente às custas  e/ou  despesas  processuais"  (STJ, AgInt no REsp 
1630945/RS, Quarta Turma, Relator: Min. Luis Felipe Salomão - p.: 02/02/2017). 2. Não demonstrada a 
necessidade do benefício, justifica-se a decisão que indefere a assistência judiciária gratuita." (TJRR, AgInt 
0000.17.001641-4, Primeira Turma Cível, Relator: Des. Cristóvão Suter - p.: 25/09/2017) 
"AGRAVO INTERNO.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO  
JURÍDICO  PARA CONCESSÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA ECONÔMICA. ANÁLISE  DO  CONJUNTO  
DE  ELEMENTOS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - (...) 2.  O  critério jurídico para 
avaliação de concessão do benefício da gratuidade  de  justiça  se  perfaz  com  a análise de elementos 
dos autos,  considerando  que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do 
requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente   de  modo  a  obter  tal  benefício  não  limita  o 
magistrado  a  averiguar  apenas  a  renda  da  parte solicitante da benesse. 3. Inviabilidade de incursão na 
seara fático-probatória para afastar a  conclusão  do  tribunal  de  origem de que a parte recorrente não 
revelou  hipossuficiência que permita ser beneficiária da gratuidade de justiça. Incidência da súmula 7/STJ. 
4. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS, Quarta Turma, Relator: Min. Luis Felipe 
Salomão - p.: 19/05/2017) 
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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, 29/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.17.001340-3 – SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SAO LUIZ DO ANAUÁ 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Vistos, etc. 
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual 
em face de ato decisório proferido pelo Juízo da Comarca de São Luiz do Anauá/RR no processo cível 
0060.13.000618-6, que condenou o referido Órgão Público a arcar com honorários advocatícios de 
defensores dativos nomeados para atuar no referido processo. 
Em brevíssima exposição dos fatos, ressalto que a presente ação mandamental foi originalmente 
distribuída ao eminente Desembargador Cristóvão Suter, e, após, redistribuída à minha relatoria em face 
dos fenômenos da prevenção e conexão ao MS n.º 0000.17.001257-9 (despacho à fl. 18). 
Em sede de liminar foi concedida a segurança ao pleito da impetrante e o feito teve regular tramitação, 
sendo que à fl. 32 dos autos consta certidão informando sobre a impossibilidade do apensamento deste 
mandamus aos Mandados de Segurança n.os 0000.17.001257-9 e 0000.17.001374-2, por se tratarem de 
Câmaras distintas. 
De fato, após reanálise dos autos, creio que o respeitável entendimento do relator originário, exposto no 
despacho de fl. 18, não deve prevalecer, não havendo que se falar em prevenção deste relator, porquanto 
a matéria aqui tratada é afeta à Câmara Cível, aplicando-se, na hipótese, o disposto no art. 17 do 
Regimento Interno desta Corte de Justiça que determina: 
Art. 17. Compete à Câmara Cível processar e julgar, nas suas Turmas: 
I - o mandado de segurança, quando a autoridade coatora for magistrado de primeiro grau; 
Diante do exposto, o presente feito deve ser encaminhado ao gabinete do eminente Desembargador 
Cristóvão Suter, mantendo-se a distribuição inicial, sem prejuízo da devida compensação, na forma 
regimental. 
Antes, porém, desapense-se este Mandado de Segurança do de n.o 0000.17.001374-2. 
P. R. I. 
Boa Vista/RR, 28 de setembro de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador 
 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.17.001374-2 – SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Vistos, etc. 
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual 
em face de ato decisório proferido pelo Juízo da Comarca de São Luiz do Anauá/RR no processo cível 
0800063-34.2016.8.23.0060, que condenou o referido Órgão Público a arcar com honorários advocatícios 
de defensores dativos nomeados para atuar no referido processo. 
Em brevíssima exposição dos fatos, ressalto que a presente ação mandamental foi originalmente 
distribuída ao eminente Desembargador Mozarildo Monteiro Cavalcanti, e, após, redistribuída à minha 
relatoria em face dos fenômenos da prevenção e conexão ao MS n.º 0000.17.001257-9 (despacho à fl. 33). 
Em sede de liminar foi concedida a segurança ao pleito da impetrante (decisão de fl. 29/29-verso) e o feito 
teve regular tramitação, sendo que à fl. 38 dos autos consta certidão informando sobre a impossibilidade do 
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apensamento deste mandamus aos Mandados de Segurança n.os 0000.17.001257-9 e 0000.17.001340-3, 
por se tratarem de Câmaras distintas. 
De fato, após reanálise dos autos, creio que o respeitável entendimento do relator originário, exposto no 
despacho de fl. 33, não deve prevalecer, não havendo que se falar em prevenção deste relator, porquanto 
a matéria aqui tratada é afeta à Câmara Cível, aplicando-se, na hipótese, o disposto no art. 17 do 
Regimento Interno desta Corte de Justiça que determina: 
Art. 17. Compete à Câmara Cível processar e julgar, nas suas Turmas: 
I - o mandado de segurança, quando a autoridade coatora for magistrado de primeiro grau; 
Diante do exposto, o presente feito deve ser encaminhado ao gabinete do eminente Desembargador 
Mozarildo Monteiro Cavalcanti, mantendo-se a distribuição inicial, sem prejuízo da devida compensação, na 
forma regimental. 
Antes, porém, desapense-se este Mandado de Segurança do de n.o 0000.17.001340-3. 
P. R. I. 
Boa Vista/RR, 28 de setembro de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002307-1 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: LEONARDO PARADELA FERREIRA – OAB/RR Nº 493-A 
PACIENTE: FREDERICO GUILHERME CAPUTE DE OLIVEIRA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE PLANTÃO JUDICIAL E AUDIÊNCIA DE 

CUSTÓDIA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Frederico Guilherme Capute de 
Oliveira, apontando como autoridade coatora o Núcleo de Plantão Judicial e Audiências de Custódia – 
NUPAC, de Boa Vista/RR 
Relata, em síntese, que o ora paciente encontra-se preso em flagrante delito desde o dia 28/09/17, pela 
suposta prática do crime previsto art. 16 da Lei 10.826/03, pois em razão de uma busca e apreensão 
realizada em sua residência, foram encontradas algumas armas de fogo de uso restrito. 
Alega que embora tenha sido requerido junto a autoridade apontada coatora o pedido de liberdade 
provisória, o pedido não foi apreciado, caracterizando assim constrangimento ilegal, plenamente sanável na 
presente via. 
Aduz que trata-se de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, ocupando o 
cargo de Secretário Adjunto de Segurança e Trânsito de Boa Vista/RR, além de ser atirador desportivo, 
com certificado de registro emitido pelo Comando Militar da Amazônia. 
Ao final, requereu liminarmente pela expedição de alvará de soltura, uma vez que não estão presentes os 
requisitos da prisão preventiva, e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da 
prisão, com a confirmação da ordem em definitivo (cf. fls. 02/05v, com documentos juntados às fls. 06/24). 
O presente writ foi impetrado e recebido no plantão judicial, tendo o desembargador plantonista 
determinado a realização de audiência de custódia nas primeiras horas do expediente forense (cf. fls. 
27/27v). 
É o relatório. 
Decido. 
A fim de subsidiar a análise deste writ, considerando que o processo que lhe deu origem é eletrônico 
(0826019-71.2017.8.23.0010), foi acessado o seu conteúdo, por meio do sistema PROJUDI desta Corte de 
Justiça, e constatou-se que o ora paciente, foi posto em liberdade em razão de decisão proferida no juízo a 
quo, por ocasião da realização da audiência de custódia ocorrida em 29/09/2017 (cf. EP. 23), não mais 
persistindo o interesse na análise de eventual constrangimento ao ora paciente. 
Desse modo, julgo prejudicada a apreciação deste Habeas Corpus, em razão da perda superveniente do 
seu objeto, com fundamento no art. 659 do CPP e art. 91, XII, do NRITJRR. 
Juntem-se aos autos as cópias da ata de deliberação e alvará de soltura em favor do ora paciente, 
expedidos na ação penal que deu origem a este writ. 
Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. 
Intimem-se.  
Oportunamente, arquive-se, com baixa na distribuição.  
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Boa Vista/RR, 29 de setembro de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.713107-5 - 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: MARINES SCHIRMANN 
ADVOGADO: DR. TIMÓTEO MARTINS NUNES – OAB/RR Nº 503 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DECISÃO  
 
Trata-se de Apelação Cível, em face de sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Boa Vista (RR), antiga 5ª Vara Cível, nos autos da ação de cobrança, c/c, com indenização 
por danos morais, que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a parte Apelante ao 
pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com juros e correção monetária a 
partir do efetivo prejuízo, e honorários advocatícios pro rata. 
DAS RAZÕES DO RECURSO 
O Apelante sustenta que o laudo pericial realizado por expert nomeado pelo juízo indica lesões cujo valor 
resulta em quantia exata a qual já fora paga administrativamente, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil, 
setecentos e vinte e cinco mil reais). 
Aduz que já efetuou o pagamento no valor exato devido, não havendo quaisquer razões para 
complementação. 
Com relação à correção monetária, espera a Apelante que seja observada a data da propositura da 
demanda, em observância ao disposto no art. 1º, §2º, da Lei n. 6.899/81. 
Requer, ao final, seja reformada in totum a r. sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, julgando 
improcedente a ação originária. 
CONTRARRAZÕES 
A parte Apelada não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimada (certidão, fls. 71). 
Autos que ficaram provisoriamente arquivados, por conter matéria afeta a ADI 4.627/DF, na e. Suprema 
Corte. 
Após julgamento pelo Plenário do e. STF, os autos vieram conclusos a minha Relatoria, oportunidade que 
proferi decisão declarando perda do objeto recursal, em virtude de informação equivocada de realização de 
acordo entre as partes (78/78v).  
Foram interpostos Embargos de Declaração pelo Apelante, os quais foram acolhidos, pois, de fato, não 
ocorreu qualquer acordo entre as partes. 
A decisão homologando o acordo foi anulada pelo julgamento dos embargos de declaração com efeitos 
infringentes (fls. 89). 
Os Autos retornaram conclusos para julgamento do mérito do Apelo. (fls. 96). 
É o breve relatório. 
DECIDO. 
Com fundamento no art. 90, inc. VI, do RI-TJ/RR, passo a decidir monocraticamente. 
Consoante o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4627/DF, 4350/DF e do Agravo no 
Recurso Extraordinário 704520/SP, pelo e. Supremo Tribunal Federal, para fixar-se o quantum 
indenizatório nas ações de seguro obrigatório do DPVAT, deve ser oportunizado a realização de perícia 
médica para aferir o grau da lesão,  
In casu, consoante o laudo pericial de fls. 42/43, foi atestado dano anatômico e/ou funcional definitivo 
(sequelas); o dano é parcial incompleto; e o grau de incapacidade atestado, segundo na alínea II, §1º, do 
art. 3º, da Lei n. 6194/74 com redação introduzida pelo artigo 31, da Lei n. 11.945/2009: 1ª lesão na perna 
esquerda, 25%, leve; e 2ª lesão na mão esquerda, 25%, leve: 
Perna Esquerda 
Quanto ao membro inferior com dano parcial incompleto: 70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze 
mil e quinhentos reais) é R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).  
Consoante o inciso II, reduz-se o valor a 25%, se houve repercussão leve. Então 25% (vinte e cinco por 
cento), de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) totaliza R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 
Mão Esquerda 
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Quanto ao membro superior com dano parcial incompleto: 70% (setenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze 
mil e quinhentos reais) é R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).  
Consoante o inciso II, reduz-se o valor a 25%, se houve repercussão leve. Então 25% (vinte e cinco por 
cento), de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) totaliza R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 
Somando-se as duas lesões, totaliza o valor da indenização devida em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 
e vinte e cinco reais) 
Verifiquei que a parte Recorrida, Autora do pedido já recebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, 
setecentos e vinte e cinco reais), conforme fls. 35, sob o número do pedido 2012/167323, depositados na 
conta do segurado. Portanto, não há que se falar em saldo remanescente. 
Em virtude do pedido de improcedência da ação ter sido acatado no pedido recursal principal, decreto a 
perda do objeto quanto à reavaliação da correção monetária. Posto que, não havendo valores residuais a 
serem pagos, não há o que ser corrigido. 
Haja vista ter ocorrido à inversão da sucumbência, cabe esclarecer sobre os ônus da sucumbência mesmo 
em face de beneficiário de justiça gratuita. 
Prevê o novo CPC: 
Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 
da lei. 
[...] 
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais 
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao 
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, 
tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso) 
Desta forma, condeno a parte Recorrida / Requerente aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa, em consonância com a previsão no CPC/2015: 
Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
[...] 
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 
causa, atendidos: 
I - o grau de zelo do profissional; 
II - o lugar de prestação do serviço; 
III - a natureza e a importância da causa; 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (g.n.) 
Pelo exposto, com fundamento no art. 90, inc. VI, do RI-TJ/RR, conheço do recurso e dou provimento ao 
apelo, reformando in totum a sentença, para julgar improcedente a ação, tendo em vista o pagamento 
administrativo, consoante o grau de lesão sofrida. Inverto o ônus da sucumbência, e nos termos dos art. 98, 
§§ 2º e 3º, c/c, art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. 
Publique-se. Intimem-se. 
Após o trânsito em julgado, arquive-se. 
Boa Vista (RR), 29 de setembro de 2017. 
 
Leonardo Cupello 
Desembargador  
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.07.161156-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
APELADO: M. V. R. DE QUEIROZ 
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 nº 0161156-
10.2007.823.0010, o qual extinguiu o feito, com resolução do mérito, por entender que se operou a 
prescrição intercorrente. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante aduziu, em síntese, que fora determinada a suspensão dos 
autos, com fundamento no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. Em que pese tal paralisação, o feito teve 
tramitação regular, com a realização de uma cadeia significativa de diligências a fim de satisfazer o crédito, 
como consultas ao BACEN, pedido de penhora de bens e RENAJUD. 
Preliminarmente, alega a nulidade da sentença, visto que declarou a inconstitucionalidade do artigo 40, § 4º, 
da Lei nº 6.830/80, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, sem, contudo, externar as 
razões que possibilitaram concluir nesse sentido. 
Sustenta que, para a verificação da prescrição, não basta o simples decurso do lapso temporal quinquenal, 
sendo necessário que se verifique a inércia do ente exequente em promover atos de impulso processual. 
Argumenta que o juízo de constitucionalidade estabelecido na decisão combatida não se sustenta, razão 
pela qual, em respeito ao postulado da segurança jurídica, consubstancia medida imperiosa o 
restabelecimento da eficácia do dispositivo normativo tratado. 
Conclui que a relação processual não preencheu os requisitos desenhados pela Lei nº 6.830/80 e pela 
súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser afastada a decretação da prescrição. 
O Recorrente pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença 
vergastada, para que se possa retomar a execução.  
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 a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação 
não merece prosperar, visto que o MM. Juiz de piso explicitou satisfatoriamente os fundamentos de fato e 
de direito que o levaram a decretar a prescrição no caso presente. 
Com efeito, 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 após entrar 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 em 
15/05/2007 (EP nº 1.1). 
Portanto, verifico que desde a data do despacho que ordenou a citação da parte Executada até a prolação 
da sentença, 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. 
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Ressalto que houve o parcelamento da dívida, com consequente reconhecimento do débito no ano de 2015 
(vide EP's nº 2 e 9), todavia, considerando a data do despacho que ordenou a citação (15/05/2007), a 
demanda já estava prescrita desde 15/05/2012. 
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 
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 RITJRR, conheço, mas nego provimento, 
monocraticamente, ao recurso. 
P. I. 
Boa Vista (RR), em 28 de setembro de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002256-0 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: JOSÉ VANDERI MAIA – OAB/RR Nº 716 
PACIENTE: ROSELINO RIBEIRO RAMOS 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO 
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Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, postulado em favor de Roselino Ribeiro Ramos, 
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Competência Residual de 
Boa Vista/RR  
Informa o impetrante que o ora paciente foi preso em flagrante em 18/09/2017, pela suposta prática dos 
crimes do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.34306 e art. 309 da Lei 9.503/97 e art. 311 do CPB. 
Alega que a prisão em flagrante foi relaxada em razão de erro material no auto de prisão em flagrante, 
ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente para garantia da ordem pública e 
conveniência da instrução processual. 
Sustenta que a motivação não é idônea, pois o magistrado de piso utilizou os processos criminais 
anteriores e em trânsito para decretar a segregação cautelar em afronta ao art. 312 do CPP, principalmente 
por tratar-se de paciente com família constituída, que possui esposa grávida e que necessita de ajuda do 
mesmo, bem como possui trabalho lícito . 
Ao final, requer, inclusive liminarmente a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a revogação 
com aplicação das medidas cautelares, mediante a expedição do competente alvará de soltura (cf. fls. 
02/17, com documentos juntados às fls. 18/43). 
É o relatório. 
Decido. 
In casu, tenho que as circunstâncias presentes conduzem ao deferimento da medida liminar requerida. 
Explico. 
Verifica-se que o ora paciente foi flagranteado pelos crimes do art. 28 da Lei 11.343/06, art. 309 da Lei 
9.503/97 e art. 311 do CPB, sendo que em relação ao primeiro não há previsão de pena de prisão, o 
segundo tem pena máxima de um ano de detenção e o de maior gravidade é apenas o último, que no caso 
concreto, constituiu-se apenas na colocação de uma fita isolante em um dos números da placa. 
Numa leitura da decisão da audiência de custódia, verifica-se que a razão da decretação da prisão 
preventiva, naquela oportunidade, foi o fato do ora paciente ter antecedentes, a saber, uma condenação 
por tráfico em grau de recurso e um processo por crime de roubo qualificado, em trâmite na segunda vara 
criminal desta comarca, pelo qual ele responde solto. 
Entendo que não cabe prisão preventiva de caráter reflexo, isto é, por causa de delitos graves que o agente 
responda noutros processos, máxime quando os crimes são de naturezas diversas, o que afasta a ideia de 
reiteração criminosa, e.g. o furtador contumaz. 
Assim, se há razão para ROSELINO RIBEIRO RAMOS ser preso nos processos que ele responde por 
tráfico ou por assalto, é naqueles feitos que sua prisão deve ser decretada, e não por causa dos delitos nos 
quais ele foi preso em flagrante, objeto do presente writ. 
Por consequência, entendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, podendo ele 
responder o processo em liberdade, razão pela qual REVOGO sua prisão cautelar, nos termos do art. 316 
do CPP, aplicando as medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma legal, quais sejam: 
1) Comparecer em juízo de conhecimento mensalmente para informar suas atividades, devendo fazê-lo nos 
próximos 07 dias após a soltura para atualizar seu endereço; 
2) Não ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo processante; 
3) Recolher-se à sua casa no período noturno e dias de folga. 
Expeça-se o alvará de soltura. 
Considero dispensável as informações. 
Comunique-se, de ordem, a autoridade coatora da presente decisão. 
Após, abra-se vista ao Procurador de Justiça para manifestação, no prazo legal. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista (RR), 29 de setembro de 2017. 
 
JESUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001799-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: GELBESSON PINHEIRO DE SOUZA 
ADVOGADA: DRA. ELIZAMARY SOUZA DE ARAÚJO – OAB/RR Nº 764 
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/RR Nº 469-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
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Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, que nos autos da liquidação de sentença n°. 0907922-75, rejeitou a impugnação à execução 
apresentada pelo Agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 
Afirma o Agravante, em síntese, que os cálculos apresentados estão incorretos, pois os valores 
homologados estão em desacordo com o determinado na sentença. 
Requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a revogação total da decisão para acolher a 
impugnação apresentada e homologar os cálculos anteriormente apresentados. 
É o breve relatório.  
Decido, nos termos do art. 90, V, do RITJRR. 
A questão gira em torno da homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial na fase de 
cumprimento de sentença. 
Da análise dos autos, denota-se que o magistrado a quo, devido a discordância das partes sobre os 
cálculos apresentados, encaminhou os autos à Contadoria Judicial. 
Apresentada a planilha do Contador Judicial, o autor, ora Agravante, persistiu em se insurgir quanto ao 
valor apurado. Todavia, não se desincumbiu de apresentar nova planilha com os cálculos que entende 
corretos, resumindo sua irresignação nos mesmos fundamentos anteriormente aduzidos e já devidamente 
explicitados pela Contadoria Judicial. 
Assim, não há razão para a reforma da decisão recorrida. Primeiro porque os cálculos apresentados pela 
Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, eis que formulados por técnicos totalmente 
equidistantes das partes envolvidas. Segundo, porque o agravante não trouxe aos autos nenhum elemento 
novo, ou seja, novos cálculos demonstrando os erros no trabalho realizado pela Contadoria Oficial. 
Nesse sentido: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS DO 
CONTADOR JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA-DECISÃO MANTIDA. – Não há óbice para 
homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado primevo, quando feitos 
em consonância com os termos da sentença. – Não trazendo a parte Agravante qualquer prova capaz de 
elidir a presunção de veracidade que gozam os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial, não 
há razão para reforma da decisão que homologou aludidos cálculos." (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 
1.0024.12.200238-9/005, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 
em 09/02/2017, publicação da súmula em 09/02/2017). 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÁLCULO DA CONTADORIA HOMOLOGADO PELO JUIZ – 
INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO NA METODOLOGIA – 
RECURSO NÃO PROVIDO.  
Os cálculos apresentados pela Contadoria gozam de fé pública devendo ser presumidas sua legitimidade e 
veracidade.  
A referida presunção, entretanto, é "juris tantum", de modo que é permitida a sua desconstituição desde 
que haja provas robustas apontando os equívocos existentes, não sendo esta a hipótese dos autos." 
(TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0687.07.050904-1/004, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2017, publicação da súmula em 07/02/2017)  
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DO 
CONTADOR JUDICIAL -? PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ? - ERRO NÃO COMPROVADO -? ÔNUS DO 
REQUERENTE QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - ? INTELIGÊNCIA DO ART. 
333, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante não comprovou o fato constitutivo do seu 
direito, ônus este que lhe competia, conforme art. 333, inciso I, do CPC, sendo a improcedência do recurso 
medida que se impõe. 2. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial revestem-se de presunção de 
veracidade, podendo ser ilididos apenas mediante prova que demonstre, de forma cabal, a sua incorreção. 
3. Recurso desprovido." (TJRR – AC 0010.08.910387-2, Rel. Des. ALMIRO PADILHA, Câmara Única, julg.: 
01/04/2014, DJe 08/04/2014, p. 34-35). 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO 
CONTADOR JUDICIAL. PRESUNÇÃO NÃO DESCONTITUÍDA PELA PARTE AGRAVANTE. RECURSO 
DESPROVIDO. 
(TJRR – AgInst 0000.16.000600-3, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Câmara Cível, julg.: 15/12/2016, DJe 
27/12/2017, p. 43) 
Ademais, permitir que as partes se insurjam, por diversas vezes, contra os cálculos feitos pela Contadoria 
Judicial, sem a apresentação de provas escorreitas da existência de erros, seria eternizar essa fase 
processual e impedir a conclusão da ação. 
Do exposto, com fulcro no art. 90, V, do RITJRR, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão em 
todos os seus termos. 
Publique-se e intime-se. 
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Boa Vista, 27 de setembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002271-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADA: DRA. CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960 
AGRAVADA: DINAIR MARIA MIRANDA 
ADVOGADO: DR. RIMATLA QUEIROZ – OAB/RR Nº 194 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo nº 
0832545-59.2014.8.23.0010, a qual retirou a suspensão do presente feito, determinando sua tramitação 
normal. 
A parte agravante alega que a sequência do processo em primeira instância deve ser obstada, tendo em 
vista a repercussão geral reconhecida por tribunal superior. 
Pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, pela cessação de sua 
eficácia. 
De acordo com o art. 932, IV, alínea b, do CPC, incumbe ao relator: 
IV – negar provimento a recurso que for contrário a: 
… 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; 
Já o inciso VIII, do art. 932, do CPC, dispõe que compete ao relator exercer outras atribuições 
estabelecidas no regimento interno do tribunal. 
Por sua vez, 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; 
No presente caso, observo que o recurso está em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do 
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual decido monocraticamente. 
O agravante pede pelo sobrestamento do feito, aduzindo que a matéria teve repercussão geral reconhecida 
e deve ser aplicada ao presente caso. 
Contudo, não há de se falar em sobrestamento, uma vez que a matéria foi objeto dos recursos especiais 
1391198/RS e 1.438.263/SP, submetidos à sistemática de recursos repetitivos, sendo que ambos já foram 
julgados. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 978.014/SP 
(2016/0234132-0), julgado no dia 16/03/2017, estabeleceu que a suspensão determinada pelo REsp 1.438-
263/SP atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo 
Banco do Brasil, não alcançando este feito, que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o 
Banco do Brasil. 
Vejamos: 
AGRAVO INTERNO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO 
DO IDEC. COMPROVAÇÃO. NÃO SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. 1. A 
suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido 
pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC 
contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito 
que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 
1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal). 2. Agravo interno a que se nega 
provimento.  
(STJ, AgInt no AREsp 978.014/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – p: 28/03/2017) 
Dessa forma, a decisão que determinou a suspensão das ações em que haja discussão sobre a 
legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva, proferida no REsp 
1.438.263/SP, aplica-se somente às ações individuais que tenham por causa de pedir o título judicial 
oriundo da ACP 0403263-60.1993.8.26.0053, na qual foi condenada a Nossa Caixa S/A, sucedida pelo 
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Banco do Brasil S/A, devendo as ações lastreadas na ACP 1998.01.016798-9 tramitarem normalmente, 
com aplicação do REsp. 1.391.198/RS. 
A jurisprudência deste Tribunal já consolidou-se no mesmo sentido: 
AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 
1998.01.1.016798-9 - LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL RECONHECIDA - 
SUSPENSÃO PROCESSUAL DETERMINADA NA ORIGEM - REVISÃO - RECURSO PROVIDO 
1. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal federal, "a legitimidade para a execução individual de 
sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou 
deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 
1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao 
IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de 
sentença. É o que se dessume do acórdão no REsp 1.391.198/RS, julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos". (STF, RE 961699 AgR, Segunda Turma, Relator: Min. 
Teori Zavascki - p.: 15/12/2016. 
2. O STJ firmou a compreensão de que a suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange 
recurso "...que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP 
n.1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal)." (STJ, AgInt no AREsp 
978.014/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - p.: 28/03/2017) 
(TJRR – AgInt 0000.17.000605-0, Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, 1ª Turma Cível, julg.: 18/08/2017, DJe 
23/08/2017, p. 27)  
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – 
DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 
DESNECESSIDADE – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS COM 
EFEITOS QUE EXTRAPOLAM LIMITES TERRITORIAIS – JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE 
CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 
(TJRR – AgInst 0000.16.002003-8, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, 2ª Turma Cível, julg.: 28/07/2017, 
DJe 02/08/2017, p. 25) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA 
IMPUGNAÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS REJEITADA – NÃO 
CONHECIMENTO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – MÉRITO – DECISÃO QUE 
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LEGITIMIDADE ATIVA  - 
AS AÇÕES INDIVIDUAIS ORIUNDAS DA ACP 1998.01.016798-9 DEVEM TRAMITAR NORMALMENTE 
COM APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP. 1.391.198/RS QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE 
ATIVA DE TODOS OS POUPADORES RESIDENTES EM TERRITÓRIO NACIONAL - QUESTÃO 
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE SER REFORMADA COM 
A DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO DE ORIGEM - AGRAVO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE QUE CONHECE, PROVIDO. 
(TJRR – AgInst 0000.16.001631-7, Rel. Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, 2ª Turma Cível, julg.: 
25/08/2017, DJe 29/08/2017, p. 14-15) 
Face ao exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 90, VI, do RITJRR, conheço do 
recurso, mas nego-lhe provimento. 
Comunique-se ao Juiz da causa. 
Efetuar as diligências necessárias. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista/RR, 28 de setembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001493-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. GUTEMBERG DANTAS LICARIÃO – OAB/RR Nº 187-B 
AGRAVADO: WALDEREZ PEREIRA DOS SANTOS GUILHERME 
ADVOGADO: DR. BRUNO LIANDRO PRAIA MARTINS – OAB/RR Nº 804-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de agravo de instrumento com pedido de liminar, apresentado pelo Município de Boa 
Vista, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara de Fazenda Pública, que deferiu a 
medida liminar, determinando a nomeação do agravado em cargo público. 
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Sustenta o agravante que além de suposta impossibilidade de concessão de liminar satisfativa contra a 
Fazenda Pública, referido decisum iria de encontro aos postulados legais, porquanto inexistiria direito à 
nomeação do agravado devido ao concurso ter expirado, pugnando, ao final, pela revisão do decisum, 
inclusive liminarmente. 
Ausentes os requisitos legais, a liminar restou indeferida. 
Regularmente intimado, deixou o agravado de apresentar suas contrarrazões. 
Com vista dos autos, o ilustre representante do Parquet manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 
É o breve relato. 
Passo a decidir. 
II - Resta prejudicado o recurso. 
Em consulta ao sistema Projudi, constata-se no EP. 47, datado de 24/08/2017, que o reitor singular proferiu 
sentença. 
Portanto, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se como manifesta a 
perda de objeto do reclame, porquanto prolatada sentença nos autos principais. 
Confira-se: 
"DIREITO PROCESSUAL   CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM  RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO  
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO 
OBJETO. 1. Consoante o entendimento pacífico desta Corte, o exame de recurso especial   interposto   
contra   acórdão   proferido  em  agravo  de instrumento  de  decisão  liminar  ou  de antecipação de tutela 
fica prejudicado,  ante a perda de seu objeto, na hipótese de já ter sido prolatada sentença. 2.   Agravo  
interno  no  recurso  especial  prejudicado  por  perda superveniente do objeto." (STJ, AgInt no AREsp 
741.331/ES, Terceira Turma, Relatora: Min. Nancy Andrighi - p.: 15/08/2017) 
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. 1. "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" (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). 2. Agravo 
interno não provido." (STJ, AgInt no REsp 1587662/DF, Quarta Turma, Relator: Min. Luis Felipe Salomão - 
p.: 09/02/2017) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, reconheço a prejudicialidade do reclame. 
Comunique-se ao reitor singular, arquivando-se, após o cumprimento das formalidades legais. 
Boa Vista, 29 de setembro de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.802371-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTES: CONSEPRO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA E OUTRO 
ADVOGADA: DRA. ROSA LEOMIR BENEDETI GONÇALVES – OAB/RR Nº 561 
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/RR Nº 638 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
1. Verifico que os documentos juntados (fls. 07/20) não são meio idôneo a comprovar a hipossuficiência 
alegada; 
2. Assim, diante da não comprovação da hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita; 
3. Intime-se a parte Agravante, para que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de deserção do recurso (NCPC: art. 1.007, § 4º); 
4. Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 26 de setembro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.801063-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. ANDRÉ ELYSIO CAMPOS BARBOSA – OAB/RR Nº 244-P  
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APELADO: EGÍDIO GOMES DE QUEIROZ JÚNIOR 
ADVOGADO: DR. EDUARDO FERREIRA BARBOSA – OAB/RR Nº 854 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Apelação Cível interposta, em face de sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito Titular da antiga 1ª Vara 
da Fazenda Pública (antiga 2ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR), nos autos da ação declaratória nº 
0801063-59.2015.8.23.0010, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Estado 
de Roraima a implementar as revisões previstas nas Leis 331 e 339/02, com os seus respectivos reflexos, 
pagando o retroativo correspondente ao período de 05 (cinco) anos anterior à data de propositura da ação. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante aduziu, em síntese, que "cuida-se na espécie de sentença que 
julgou parcialmente procedente o pedido realizado na ação ordinária proposta pelo Apelado [...] que não se 
conforma com tal decisão, na medida em que o douto magistrado descurou das disposições legais 
aplicáveis, bem como das provas carreadas nos autos". 
Alega, preliminarmente, a ocorrência do fenômeno da prescrição, uma vez que "a lei estadual ordinária nº 
331/2002, que previa o reajuste automático anual de 5% a todos os servidores do Estado de Roraima, foi 
REVOGADA pela lei estadual ordinária nº 391/2003, de 25/07/2003 e que estaria prescrito o direito de ação 
do Autor, pois entende que se aplica ao caso a prescrição de fundo de direito e não prescrição de trato 
sucessivo, ou seja, já se passaram mais de 5 (cinco) anos da data das referidas leis até a propositura da 
ação, portanto, aplicando-se o disposto no Decreto nº 20.910/32 – que trata sobre a prescrição quinquenal 
das ações contra a fazenda pública – a ação já estaria prescrita.  
Segue aduzindo que "para melhor visualizar como a revisão geral anual requerida pela parte autora foi 
ABSORVIDA pelos reajustes concedidos à carreira, é necessário análise de outras leis correlatas". 
Argumenta que "com a edição da Lei Complementar Estadual nº 094/2006 houve alteração dos 
vencimentos dos delegados [...] a Lei complementar Estadual nº 132 de 8 de abril de 2008, alterou 
novamente os vencimentos". 
Assevera que "a partir da primeira alteração da lei complementar nº 055/2001, os valores recebidos a título 
de remuneração pela autora, não estavam defasados, pois absorveram o valor do reajuste de 5% não 
concedido [...] logo, a reestruturação remuneratória da carreira de delegado da polícia civil absorveu o 
acréscimo de 5%".  
Arguiu ofensa aos princípios da Moralidade e da Proporcionalidade aduzindo que "não se revelando 
legítimo que a parte autora, já beneficiada por sucessivos e expressivos aumentos, venha se utilizar de 
previsão constitucional, que visa tão somente a reposição das perdas inflacionárias". 
Alegou que é vedada a interferência do Poder Judiciário na alteração de Remuneração, posto que, é 
competência do Poder Executivo. 
Por fim, aventou violação ao Princípio da Exclusividade Orçamentária legando que "a Lei Estadual nº 
339/2002 possui natureza orçamentária, por tratar de Lei de Diretrizes orçamentária (LDO), jamais poderia 
em seu bojo dispositivo alusivo à revisão geral de remuneração dos servidores, em decorrência do princípio 
da exclusividade. 
Requer, ao final, seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a sentença apelada. 
A parte Apelada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.  
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 e do 
Colendo STJ. 
Pois bem, após análise dos autos e as razões recursais expendidas pela Fazenda Pública Apelante, tenho 
que o recurso não merece provimento. 
Inicialmente, hei por bem em afastar de plano a alegação de prescrição da pretensão autoral, visto que a 
omissão do Poder Público foi deixar de pagar reajuste previsto em lei, tratando-se de obrigação de trato 
sucessivo, não cabendo, desse modo, a alegação de prescrição de fundo de direito.  
É o teor da Súmula nº 85, do Colendo STJ: 
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"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 
qüinqüênio anterior à propositura da ação". 
Nesse sentido, cito precedentes deste eg. TJRR: 
AGRAVO INTERNO - REVISÃO GERAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE 
DIREITO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SOBRESTAMENTO DO FEITO 
EM FACE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 565.089/SP – NÃO APLICABILIDADE - CASO DISTINTO - 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRR – AgInt 0000.15.002188-9, Rel. Des. MOZARILDO 
CAVALCANTI, 2ª Turma Cível, julg.: 04/08/2017, DJe 15/08/2017) (Grifei) 
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL DE 5% NOS TERMOS 
DAS LEIS Nº 331/02 E Nº 339/02. PRESCRIÇÃO APENAS DOS CRÉDITOS ANTERIORES A 05 ANOS 
DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.O entendimento referente à revisão 
geral anual de 5%, adotado na decisão ora combatida, está pacificado neste tribunal, sendo concedido nos 
termos das Leis nºs 331/02 e 339/02. 2. A prescrição é outro ponto também pacífico nesta Corte, vez que 
decorre de relação jurídica de trato sucessivo. O marco inicial da prescrição se renova cada vez que as 
vantagens são devidas, não se tratando, portanto, de prescrição de fundo de direito. (TJRR – AgReg - 
0000.13.000507-7, Juiz(a) Conv. EUCLYDES CALIL FILHO, Câmara Única, julg.: 18/06/2013, DJe 
12/07/2013) (Grifei) 
A Lei Complementar Estadual nº 053/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis do Estado de Roraima, estabelece que o regime jurídico único dos Servidores Estaduais não se aplica 
às categorias regidas por regime próprio: 
"Art. 1º – Esta Lei Complementar institui o regime jurídico dos servidores civis do Estado de Roraima, 
excetuadas as categorias que, por disposição constitucional são regidas por regime próprio." 
Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 055, de 31 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica da Polícia Civil do Estado de Roraima e dá outras providências, prevê: 
"Art. 75. Os vencimentos básicos correspondentes aos níveis dos cargos integrantes das carreiras policiais 
são os constantes dos anexos II, III, IV e V desta Lei Complementar.  
Parágrafo único. Os vencimentos sofrerão os reajustes que, em caráter geral, venham a ser concedidos 
aos servidores do Poder Executivo."  
Deste modo, vislumbro presente permissivo legal na Lei Orgânica dos Policiais Civis que autoriza a 
concessão de quaisquer reajustes que sejam concedidos aos servidores do Poder Executivo do Estado de 
Roraima. 
Em decisões anteriores, este E. Tribunal já firmou compreensão quanto ao tema. A Lei Estadual n.º 331/02, 
de 19 de abril de 2002, prevê: 
"Art. 1º. Fica instituído o índice linear de revisão geral anual das remunerações dos Servidores Públicos 
Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas 
Estaduais, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, no percentual de 5% (cinco por cento)." 
A previsão encontra fundamento no inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal: 
"Art. 37. 
(...) 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do Art. 39 somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;" 
Portanto, o mandamento legal tem a generalidade como uma de suas características. Desta feita, entende-
se que abrange todos os servidores, sem distinção de qual lei os rege, nem a categoria, se policiais civis, 
servidores do judiciário, professores etc.  
Quanto à Lei nº 331/02, cuida de norma específica, editada na forma determinada na Constituição Federal, 
para a concessão da revisão geral anual, e o Estado de Roraima é obrigado a cumpri-la, tomando as 
medidas necessárias para tanto, dentre as quais podemos exemplificar a alteração das leis que 
estabelecem o vencimento de seus servidores e a inclusão na lei orçamentária estadual. 
Outras duas leis foram editadas sobre o assunto, dentre elas a Lei nº 339/2002, a qual prevê: 
"Art. 41. Fica autorizada a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores 
ativos e inativos dos Poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público do Estado, das 
autarquias e fundações públicas estaduais, cujo percentual está definido na Lei nº 331, de 19 de abril do 
corrente ano." 
E a Lei nº 391/2003, que alterou o artigo supra destacado: 
"Art. 1º. O art. 41, da Lei nº 339 de 17 de julho de 2002, passa a viger com a seguinte redação: 
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’Art. 41. Fica autorizada a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores 
ativos e inativos dos Poderes: executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público do Estado, das 
Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, em percentual a ser definido em lei específica’." 
Não obstante, a referida lei, a meu ver, não inovou ou extrapolou os limites próprios de uma lei de natureza 
orçamentária, mas apenas ratificou a revisão que dantes já fora estabelecida, sem especificar o índice, 
enquanto a nova lei específica não for editada.  
Cabe lembrar, no ordenamento pátrio, apenas lei revoga lei, expressamente ou naquilo que a anterior for 
incompatível com novo mandamento legal, de mesma natureza, portanto, prevalece o último índice para os 
vencimentos defasados, sob pena de desatenção a norma constitucional (CF/88: art. 37, inc. X).  
Assim, mesmo se destinando à vigência temporária, a referida lei vigorou para os exercícios de 2002 e 
2003 e somente em 25 de julho de 2003, foi editada a Lei nº 391/2003, que revogou a Lei nº 331/2002, mas 
não teve o condão de retirar sua vigência para o ano de 2003, pois, ao iniciar aquele exercício, o servidor já 
tinha adquirido o direito à revisão geral anual com base na legislação então vigente. 
Em ações semelhantes, autos nº 010.08.011196-5 e 010.09.012285-6, de relatoria, respectivamente, do 
Des. Almiro Padilha e Des. Mauro Campello, a compreensão firmada foi no sentido que há obrigatoriedade 
do Estado em aplicar ao subsídio do policial empossado, ainda que posteriormente ao ano de 2004, o 
percentual de 5%, se o salário do novo policial estiver defasado, ou seja, sem a equiparação do servidor da 
mesma classe e nível. 
Nessa linha, destaco trecho dos Votos dos Des. Almiro Padilha e Des. Mauro Campello: 
"[...] com o percentual da revisão implementado em 2002 (pela Lei nº 331), os vencimentos do cargo efetivo 
dos policiais que entraram na Corporação em 2004 já deveriam estar revisados. Ou seja, o vencimento 
base já não mais poderia ser igual ao previsto na LC nº 055/01, mas sim com um acréscimo de 5%. Se no 
nosso Estado temos a previsão de um índice para revisão geral anual relativo ao ano de 2002, significa 
dizer que todos os servidores aqui representados devem ser revisados com esse índice, ainda que tenham 
entrado no serviço público após o ano de 2004. É que a revisão anual é utilizada para restabelecer os 
subsídios e vencimentos dos servidores públicos, por conta de poder aquisitivo em decorrência da inflação 
do país. Como até hoje, no estado de Roraima, somente se tem notícia da regulamentação da revisão geral 
anual nos anos de 2002 e 2003, por força das Leis nº 331/02 e 339/02, apenas os índices fixados nessas 
leis poderão ser aplicados. Dessa forma, cabe ao magistrado, impor que o índice fixado nas Leis nº 331/02 
e 339/02 incida nas remunerações dos litigantes, devendo ser pagos os reflexos dessa incidência. Isso 
porque a revisão geral simplesmente agrega ao vencimento um determinado percentual previsto em lei, 
sendo impossível subtraí-lo posteriormente, por força do princípio da irredutibilidade da remuneração dos 
servidores públicos." (Apelação Cível nº 0010.08.011196-5). 
"[...] apesar do Requerente só ter entrado só ter entrado no serviço público estadual em 2004, conforme 
ficha financeira acostada à inicial, faz jus pelo menos à perda salarial correspondente aos vencimentos que 
começou a perceber em 2004 sem aquelas revisões. Isto se dá, porque o cargo que ocupa (Perito Criminal) 
já existia e o vencimento correspondente ao mesmo não havia sido revisado pelo índice de 5% preceituado 
pela lei 331/2002. Logo, o vencimento que começou a perceber em 2004 já possuía déficit em face da não 
revisão." (Apelação Cível nº 0010.09.012285-6). 
Ressalto que não cabe a alegação que a Lei nº 339/02 criou direito subjetivo, visto que o direito à revisão 
está contemplado na Constituição Federal e na Lei Estadual nº 331/02.  
Deste modo, o que a Lei n.º 339/02 fez foi autorizar a revisão geral no percentual que já havia sido 
estabelecido pela Lei n.º 331/02 e que estava sendo aplicado. 
É norma fundamental constante no artigo 37, inciso XV, da Lei Magna: 
"XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, 
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;" 
Carece de justiça o provimento jurisdicional que não vislumbre o direito ao servidor público perceber o 
salário-base sem defasagem, ou redução pela incidência inflacionária, enquanto outro, da mesma categoria, 
classe e nível, obtém o direito por ter vínculo com o estado há época da publicação da lei, por submissão 
ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos e da isonomia. 
A isonomia é devida, por força caput, do artigo 5º, da CF/88, nos casos em que os cargos forem idênticos 
dentro do mesmo Poder e em relação aos de outro, quando, então, teremos a paridade.  
Portanto, mesmo que o Apelante, Delegado de Polícia Civil, tenha tomado posse posteriormente a 2004, 
caso o salário recebido mensalmente não esteja incidido do reajuste, é devido ao mesmo os valores 
respectivos, tanto retroativos, quanto em seus reflexos, ou seja, em adicionais que forem calculados 
tomando-se por parâmetro o vencimento base. 
Por fim, não merecem prosperar os argumentos quanto à "absorção" da revisão geral anual pelos reajustes 
efetuados nos salários dos servidores nos anos posteriores ao julgamento, porque tais aumentos não se 
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confundem com os ditames da obrigação oriunda da lei instituidora da revisão geral da remuneração do 
servidor para os anos de 2002 e 2003. 
Desse modo, deve ser negado monocraticamente provimento ao presente Apelo, pois a decisão recorrida 
está em consonância com a jurisprudência dominante desta Eg. Corte de Justiça. 
Quanto à alegação de que as revisões gerais anuais de 2002 e 2003 foram absorvidas pelos reajustes 
(aumentos) salariais concedidos pelas Lei Complementares nº 094/06 e 132/08, entendo não ser 
merecedora de acolhimento, pois, há distinção entre revisão/reposição e reajuste/aumento. 
A revisão geral anual ou reposição tem previsão Constitucional insculpida no art. 37, X, da CF/88 e é 
utilizada para restabelecer os subsídios e vencimentos dos servidores públicos, por conta da perda de 
poder aquisitivo em decorrência da inflação do país e deve ser pago ano a ano. 
Já o Reajuste ou aumento é uma disponibilidade (discricionariedade) da Administração Pública em 
proceder à correção de distorções remuneratórias. É a determinação do novo nível de salário em equilíbrio 
com o custo de vida concedido pela administração pública, no uso de seu poder discricionário, portanto, 
não há índice, época ou prazo estabelecido para sua concessão. 
Ora, o simples fato de a administração ter concedido aumento salarial para determinada categoria não lhe 
exime da obrigação constitucional de conceder a referida reposição, posto que, como dito alhures não se 
confundem. Conclui-se, portanto, que em termos de reposição inflacionária o subsídio da autora está 
defasado. 
Alega, ainda, o Apelante que a pretensão da parte autora à revisão viola a norma prevista no artigo 37, 
caput, da CF, especificamente aos princípios da moralidade e da proporcionalidade. 
Aduz que "a concessão de revisão geral anual já foi incorporada pelos sucessivos acréscimos concedidos 
posteriormente aos delegados de polícias, aumentando significativamente no seu vencimento" e segue 
afirmando que "tal situação não condiz com a regra da moralidade que deve pautar a Administração 
Pública, que possui densidade normativa suficiente a deflagrar controle de todos os atos estatais que com 
ela incompatível".  
E ainda com relação a proporcionalidade, afirma que "se a parte autora, por força de sucessivas leis, 
recebeu aumentos significativos, é razoável que tais acréscimos contemplem os percentuais destinados a 
recompor a perda do valor de compra da moeda, ou seja, o reajuste de 5% não implantados para os 
servidores que tomaram posse após a revogação das leis. 
Entendo não haver violação a tais princípios, eis que não há nada de imoral ou desproporcional em 
conceder os direitos previstos na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional a quem 
de direito, aliás, entendo de modo diametralmente oposto. Ademais, a fundamentação trazida pelo Apelante 
neste tópico já foi rechaçada no tópico anterior, pelo que, não o acolho. 
Sustenta, ainda, o Apelante que o pedido da parte autora, caso seja concedido, ofenderia a súmula nº 339, 
do STF, bem como o princípio da separação dos poderes, eis que, aumentaria a remuneração dos 
servidores sendo que esta é uma competência do executivo. 
A doutrina administrativa pátria, bem como a jurisprudência é uníssona no sentido de que o Judiciário não 
pode imiscuir-se no mérito dos atos administrativos em homenagem ao princípio da separação dos poderes, 
todavia, entendem que pode haver a interferência e, consequentemente a análise do mérito, quando houver 
ilegalidade, abuso ou inércia do referido poder podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à 
proporcionalidade e à razoabilidade. 
Ademais, no presente feito em momento algum o Judiciário legislou ou legislará sobre o aumento da 
remuneração do Apelado. Em verdade, quem "concedeu" o reajuste foi o próprio Executivo, que jamais 
pagou, quedando-se inerte, violando o preceito constitucional do artigo 37, X, da CF/88, bem como o 
princípio da razoabilidade, da confiança e o da segurança jurídica. Logo, não acolho esta alegação. 
Por fim, alegou o Apelante que "a Lei Estadual nº 339/2002 que possui natureza orçamentária, por tratar da 
Lei de Diretrizes orçamentária (LDO), jamais poderia conter em seu bojo dispositivo alusivo à revisão geral 
de remuneração de servidores, em decorrência do princípio da exclusividade". 
Contudo, mais uma vez a arguição do Apelante não merece guarida, visto que, embora a Lei nº 339/2002 
possua natureza orçamentária, ela apenas ratificou que está previsto na lei nº 331/2002, que lei específica, 
que trata somente da revisão geral anual. 
Explico. A Lei nº 331/2002 é uma Lei específica, que trata somente sobre a revisão geral anual concedida 
aos servidores públicos do estado de Roraima, já a Lei nº 339/2002 é a chamada Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). O artigo 1º da Lei nº 331 assim dispõe: "Art. 1° Fica instituído o índice linear de 
revisão geral anual das remunerações dos Servidores Públicos Estaduais dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, na forma do inciso X do 
art. 37 da Constituição Federal, no percentual de 5% (cinco por cento)". Já o artigo 41 da Lei nº 339/2002 
dispõe: "Art. 41. Fica autorizada a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos 
servidores ativos e inativos dos Poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público do 
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Estado, das autarquias e fundações públicas estaduais, cujo percentual está definido na Lei n° 331, de 19 
de abril do corrente ano". 
Desta feita, como a Lei nº 339/2002 apenas ratificou o que estava assegurado pela Lei nº 331/2002, ou seja, 
não concedeu, aumentou, suprimiu ou diminuiu esta, não violando assim o princípio da exclusividade. 
Diante do exposto, com fundamento no artigo 37, incisos X e XV, da Constituição Federal de 1988, c/c, 
artigo 75, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 055/2001, e, artigo 1º, da Lei nº 331/2002, 
bem como na Súmula nº 85, do STJ, conheço da Apelação Cível, mas nego provimento ao recurso. 
Publique-se e Cumpra-se. 
Boa Vista (RR), em 26 de setembro de 2017. 
 
Jefferson Fernandes da Silva 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.821273-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CLÁUDIO MARTINS DA CRUZ 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos da ação de cobrança n.º 
0821273-97.2016.8.23.0010, que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com 
resolução do mérito, por ausência de provas do direito alegado, em razão da ausência da parte Autora à 
perícia médica agendada. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante aduz, em síntese, que há um distanciamento entre a invalidez 
tabelada proposta pela MP 451/08, convertida na Lei n. 11.945/2009, e a invalidez real que acompanhará o 
segurado por toda sua vida, visto que as seguradoras indenizam somente o grau mínimo determinado na 
tabela, que, por sua vez, deveria ser utilizado apenas como parâmetro razoável ajustado para cada caso. 
Afirma que o douto magistrado não agiu com o devido acerto ao aplicar friamente a lei, pois este não se 
atentou à justiça e ao objetivo de ter sido criado o seguro DPVAT, se esquecendo do princípio da 
razoabilidade ao aceitar o engessamento proposto pela referida lei. 
Alega que o tabelamento proposto pela Lei n.º 11.945/2009 caracteriza uma ofensa à dignidade humana, 
visto que estabelece valores insignificantes para as partes do corpo, favorecendo o interesse das 
seguradoras. 
Defende também, que lhe é devido o complemento do saldo a que tem direito, vez que a seguradora deixou 
de observar preceito legal específico que lhe obrigava ao pagamento integral de R$13.500,00, razão pela 
qual deve ser condenada a pagar a diferença entre o valor indenizado e o devido, com acréscimo de juros e 
correção monetária.  
Argumenta que, para fazer jus à indenização por invalidez no valor máximo não necessita a aferição do 
grau de invalidez, uma vez que acostado laudo do IML nos autos. 
Sustenta ainda, que deve ser indenizado pelo abalo moral sofrido em razão da dor, humilhação e angústia 
sentida ao ter seu direito violado, considerando o estado de profunda necessidade que se encontrava. 
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença de piso seja reformada, 
julgando-se totalmente procedente a pretensão autoral. 
A parte Apelada apresentou contrarrazões (EP. 51), requerendo a manutenção da sentença de piso. 
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. 
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Pois bem. Após análise dos autos e das razões expendidas pelas partes, verifico que o presente recurso 
não merece provimento. 
Com efeito, a graduação prevista na referida lei é constitucional e já se encontra pacificada na 
jurisprudência do Egrégio STF, o qual entendeu que a tabela de graduação para o cálculo do seguro 
DPVAT não ofende o princípio da dignidade da pessoa. Neste sentido: 
1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A 
PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE 
COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA 
REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA 
A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A 
INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA 
O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS 
PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 
ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE 
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM 
IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU 
COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 
6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA 
VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 
ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL 
PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É 
CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO 
CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) 
O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE 
TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO 
À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA 
A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 
IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.350 E 4.627. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 
Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI: 4350 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, 
Data de Julgamento: 23/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 
DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014, grifo nosso) 
De mais a mais, o Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT 
deve ser proporcional ao grau de invalidez da vítima e que o quantum indenizatório deve ser estabelecido 
conforme a tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados CNSP, mesmo nas hipóteses de sinistros 
ocorridos antes da edição da Medida Provisória n. 451/2008. 
Tal entendimento restou sedimentado por meio do verbete sumular n.º 474, o qual enuncia que "A 
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
proporcional ao grau da invalidez". 
Sendo assim, a realização de perícia a fim de apurar o grau de lesão do segurado, para o pagamento de 
indenização a título de seguro DPVAT, é ato imprescindível, na medida em que o pagamento deve ser 
realizado de forma proporcional ao grau de invalidez, verificando-se o membro afetado, bem como a 
intensidade da sequela, consoante enuncia o art. 3º da Lei n.º 6.194/74. 
Dessarte, para a comprovação do fato constitutivo do direito do Autor, não se afigura suficiente a 
comprovação da invalidez, mas também o grau de intensidade da sequela, por meio de laudo pericial 
idôneo, a fim de realizar o enquadramento legal da lesão. 
Por esse motivo, a presença do segurado na audiência para realização da perícia médica mostra-se 
essencial ao deslinde da causa. 
No caso em apreço, verifico que a parte Autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu 
direito, vez que não trouxe documento hábil a comprovar a invalidez e o grau de intensidade da lesão, pois 
os documentos por ela juntados carecem de informações precisas quanto aos precitados elementos. 
Ademais, a parte Autora/Apelante não compareceu à perícia médica designada, oportunidade em que as 
informações necessárias para o deslinde do feito poderiam ter sido produzidas. 
No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, em que pese as alegações feitas pela parte 
Apelante, mantenho intacta a sentença. 
Isso porque, para que haja a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa a algum 
dos direitos da personalidade do indivíduo, pressupondo violação à integridade psíquica ou moral da 
pessoa de uma forma mais intensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor. 
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In casu, verifico que os fatos narrados pelo Apelante não implicam em ofensa aos seus direitos da 
personalidade, nem causando grandes reflexos na sua vida pessoal que autorizem a imposição do dever 
de indenizar, pelo que não merece abrigo a insurgência do Apelante nesse ponto. 
Desta forma, não tendo a parte Autora/Apelante comprovado o fato constitutivo de seu direito, o 
desprovimento do recurso é medida que se impõe. 
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de piso. 
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze 
por cento) do valor da condenação, em favor do Apelado, ressalvada a condição suspensiva de 
exigibilidade, vez que o recorrido é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 
P. I. 
Baixas necessárias. 
Boa Vista – RR, em 27 de setembro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.002046-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 
ADVOGADO: DR. EMERSON ARCANJO PINTO SANT’ANNA – OAB/RR Nº 1293 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível de Competência Residual da Comarca de Boa Vista – RR, nos autos da ação de cobrança n.º 
0821737-58.2015.8.23.0010, que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com 
resolução do mérito, por ausência de provas do direito alegado, em razão da ausência da parte Autora à 
perícia médica agendada. 
Em suas razões recursais, a parte Apelante aduz, em síntese, que há um distanciamento entre a invalidez 
tabelada proposta pela MP 451/08, convertida na Lei n. 11.945/2009, e a invalidez real que acompanhará o 
segurado por toda sua vida, visto que as seguradoras indenizam somente o grau mínimo determinado na 
tabela, que, por sua vez, deveria ser utilizado apenas como parâmetro razoável ajustado para cada caso. 
Afirma que o douto magistrado não agiu com o devido acerto ao aplicar friamente a lei, pois este não se 
atentou à justiça e ao objetivo de ter sido criado o seguro DPVAT, se esquecendo do princípio da 
razoabilidade ao aceitar o engessamento proposto pela referida lei. 
Alega que o tabelamento proposto pela Lei n.º 11.945/2009 caracteriza uma ofensa à dignidade humana, 
visto que estabelece valores insignificantes para as partes do corpo, favorecendo o interesse das 
seguradoras. 
Defende também, que lhe é devido o complemento do saldo a que tem direito, vez que a seguradora deixou 
de observar preceito legal específico que lhe obrigava ao pagamento integral de R$13.500,00, razão pela 
qual deve ser condenada a pagar a diferença entre o valor indenizado e o devido, com acréscimo de juros e 
correção monetária.  
Argumenta que, para fazer jus à indenização por invalidez no valor máximo não necessita a aferição do 
grau de invalidez, uma vez que acostado laudo do IML nos autos. 
Sustenta ainda, que deve ser indenizado pelo abalo moral sofrido em razão da dor, humilhação e angústia 
sentida ao ter seu direito violado, considerando o estado de profunda necessidade que se encontrava. 
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença de piso seja reformada, 
julgando-se totalmente procedente a pretensão autoral. 
A parte Apelada apresentou contrarrazões (EP. 96), requerendo a manutenção da sentença de piso. 
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;  
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No caso dos autos, entendo aplicável o dispositivo supracitado, uma vez que a controvérsia trazida à 
apreciação deste Juízo já se encontra sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte de Justiça. 
Pois bem. Após análise dos autos e das razões expendidas pelas partes, verifico que o presente recurso 
não merece provimento. 
Com efeito, a graduação prevista na referida lei é constitucional e já se encontra pacificada na 
jurisprudência do Egrégio STF, o qual entendeu que a tabela de graduação para o cálculo do seguro 
DPVAT não ofende o princípio da dignidade da pessoa. Neste sentido: 
1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A 
PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE 
COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA 
REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA 
A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A 
INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA 
O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS 
PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 
ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE 
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM 
IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU 
COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 
6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA 
VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 
ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL 
PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É 
CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO 
CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) 
O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE 
TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO 
À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA 
A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 
IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.350 E 4.627. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 
Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI: 4350 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, 
Data de Julgamento: 23/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 
DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014, grifo nosso) 
De mais a mais, o Colendo STJ firmou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT 
deve ser proporcional ao grau de invalidez da vítima e que o quantum indenizatório deve ser estabelecido 
conforme a tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados CNSP, mesmo nas hipóteses de sinistros 
ocorridos antes da edição da Medida Provisória n. 451/2008. 
Tal entendimento restou sedimentado por meio do verbete sumular n.º 474, o qual enuncia que "A 
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 
proporcional ao grau da invalidez". 
Sendo assim, a realização de perícia a fim de apurar o grau de lesão do segurado, para o pagamento de 
indenização a título de seguro DPVAT, é ato imprescindível, na medida em que o pagamento deve ser 
realizado de forma proporcional ao grau de invalidez, verificando-se o membro afetado, bem como a 
intensidade da sequela, consoante enuncia o art. 3º da Lei n.º 6.194/74. 
Dessarte, para a comprovação do fato constitutivo do direito do Autor, não se afigura suficiente a 
comprovação da invalidez, mas também o grau de intensidade da sequela, por meio de laudo pericial 
idôneo, a fim de realizar o enquadramento legal da lesão. 
Por esse motivo, a presença do segurado na audiência para realização da perícia médica mostra-se 
essencial ao deslinde da causa. 
No caso em apreço, verifico que a parte Autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu 
direito, vez que não trouxe documento hábil a comprovar a invalidez e o grau de intensidade da lesão, pois 
os documentos por ela juntados carecem de informações precisas quanto aos precitados elementos. 
Ademais, a parte Autora/Apelante não compareceu à perícia médica designada, oportunidade em que as 
informações necessárias para o deslinde do feito poderiam ter sido produzidas. 
No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, em que pese as alegações feitas pela parte 
Apelante, mantenho intacta a sentença. 
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Isso porque, para que haja a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa a algum 
dos direitos da personalidade do indivíduo, pressupondo violação à integridade psíquica ou moral da 
pessoa de uma forma mais intensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor. 
In casu, verifico que os fatos narrados pelo Apelante não implicam em ofensa aos seus direitos da 
personalidade, nem causando grandes reflexos na sua vida pessoal que autorizem a imposição do dever 
de indenizar, pelo que não merece abrigo a insurgência do Apelante nesse ponto. 
Desta forma, não tendo a parte Autora/Apelante comprovado o fato constitutivo de seu direito, o 
desprovimento do recurso é medida que se impõe. 
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de piso. 
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze 
por cento) do valor da condenação, em favor do Apelado, ressalvada a condição suspensiva de 
exigibilidade, vez que o recorrido é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 
P. I. 
Baixas necessárias. 
Boa Vista – RR, em 27 de setembro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001996-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: TATIENE DOS REIS FERREIRA 
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA – OAB/RR Nº 144-A 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no processo de nº. 0820853-
58.2017.823.0010, que deferiu o pedido liminar de decretação de indisponibilidade de bens dos 
demandados na ação civil pública. 
A agravante afirma que na época dos fatos fazia parte do comitê de investimento do IPERR, órgão sem 
qualquer poder decisório, tendo caráter meramente consultivo. 
Alega que não possui responsabilidade pela decisão de transferir os valores relativos aos recursos de 
aposentadoria dos servidores públicos estatuais, não tendo praticado conduta ilícita que caracterize 
improbidade administrativa. 
Argui que o agravado não indicou qual a conduta ilícita comissiva ou omissiva praticada, sendo parte 
ilegítima para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa. 
Aduz que a decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos réus da referida ação não possui 
justificativa, sendo desarrazoada e desproporcional. 
Afirma que todas as suas contas bancárias foram bloqueadas, comprometendo a sua subsistência e de sua 
família. 
Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a revogar a decisão   para desbloquear as contas 
bancárias. 
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 de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, uma vez que é relevante 
o fato de agravante ter participado, na época da transferência dos recursos de aposentadoria dos 
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servidores públicos estaduais, do comitê de investimento do IPER, assinando documentos ora como 
Diretora de Previdência do IPER ora como Gerente de Previdência. 
Ressalte-se que o juízo de probabilidade feito nesta fase é preliminar, portanto a análise do mérito pode 
conduzir a conclusão distinta. 
Por estas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. 
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. 
Após, à Procuradoria de Justiça. 
Efetuar as diligências necessárias. 
Boa Vista, 25 de setembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0090.12.700022-3 – BONFIM/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BONFIM 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. CARLOS ALBERTO MEIRA – OAB/RR Nº 221-B 
APELADA: IEDA CORREA GADELHA 
ADVOGADO: DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA – OAB/RR Nº 131-N 
RELATOR: DES. MAURO CAMPELLO 
 
DECISÃO 
 
Os dois Acórdãos reconheceram a obrigação de pagar. Sendo que o do feito número 009012700022-3 
acrescentou o FGTS e o saldo de salários, caso exista. Não houve contradição entre eles. 
Ambos transitaram em julgado. 
Por essas razões, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias em relação ao 
cumprimento de sentença. 
Publique-se. 
Boa Vista, 26 de setembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Presidente da Câmara Cível 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.15.000576-7 – BONFIM/RR 
APELANTE: O MUNICÍPIO DE BONFIM 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. CARLOS ALBERTO MEIRA – OAB/RR Nº 221-B 
APELADA: IEDA CORREA GADELHA 
ADVOGADO: DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA – OAB/RR Nº 131-N 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
DECISÃO 
 
Os dois Acórdãos reconheceram a obrigação de pagar. Sendo que o do feito número 009012700022-3 
acrescentou o FGTS e o saldo de salários, caso exista. Não houve contradição entre eles. 
Ambos transitaram em julgado. 
Por essas razões, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias em relação ao 
cumprimento de sentença. 
Publique-se. 
Boa Vista, 26 de setembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Presidente da Câmara Cível 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002277-6 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: AIRTON BRUNO ARAÚJO WALKER 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
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DECISÃO 
 
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Airton Bruno Araújo Walker, 
apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista-RR. 
Relata, em síntese, o impetrante, que o ora paciente encontra-se preso desde 12/05/17, pela suposta 
prática do crime capitulado no art. 157, do Código Penal e art. 309, do CTB, sendo que a prisão em 
flagrante foi convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia. 
Alega que o ora paciente sofre constrangimento ilegal, pois está preso há mais de 04 (quatro) meses, 
sendo que não há complexidade que justifique a demora na tramitação processual, bem como que não 
houve contribuição da defesa na morosidade do feito, tendo cumprido todos os prazos processuais. 
Aduz que a ausência do réu, preso pelo Estado, na espécie, não é fruto de sua vontade, não estando 
utilizando o réu do direito da ampla defesa, mas sim resultado da ineficiência estatal.  
Ao final, requer, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão, mediante expedição do competente alvará 
de soltura (cf. inicial de fls. 02/08, com documentos juntados às fls. 09/27). 
É o relatório. Decido. 
In casu, tenho que as circunstâncias presentes conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, 
pois da detida análise dos autos, a argumentação do impetrante não comprova, em princípio, ter ocorrido o 
alegado excesso de prazo na formação da culpa.  
Consta dos autos de n.º 0812460-47.2017.8.23.0010 (cf. EP. 1) que o ora paciente foi preso em flagrante 
delito em 12/05/2017, tendo o feito sido distribuído para a Vara de crimes contra vulneráreis  (cf. EP. 11). 
Os autos foram remetidos para a 3ª Vara Criminal, em virtude de declaração de incompetência pelo Juízo 
anterior (cf. EP.31), tendo o Ministério Público de 1º grau oferecido denúncia em 19/06/2017 pela suposta 
prática dos crimes previstos nos artigos 157, caput, do Código Penal, e 309, do CTB (cf. EP. 37). 
Assim, recebida a denúncia em 21/06/2017, a autoridade apontada como coatora determinou a citação do 
acusado, o qual somente foi citado após quatro tentativas, sendo a primeira em 25/06/2017, e a última, 
devidamente cumprida, em 07/08/2017 (cf. EPs. 53 e 74). 
Em consulta ao sistema Projudi, verifico que consta das certidões dos oficiais de justiça que as reiteradas 
diligências para citação do ora paciente, se deram em razão do mesmo não ter se apresentado na 
carceragem da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo para sua citação (cf. Certidões nos EPS. 61 e 67), 
sendo tais certidões dotadas de fé pública, salvo provas que as infirmem. 
Assim, amplamente demonstrada a necessidade de medida cautelar extrema, haja vista tratar-se de crime 
que revestiu grave ameaça à pessoa, tratando-se inclusive de réu reincidente, que está cumprindo pena em 
regime aberto.  (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. 
Ademais, nota-se que o processo segue seu trâmite regular, não havendo que se falar em constrangimento 
ilegal por excesso de prazo. Perfilhando tal entendimento é o seguinte julgado do Superior Tribunal de 
Justiça: 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO  
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. INEVIDENTE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. (...) 3. A demora para o encerramento da instrução criminal só constitui 
constrangimento ilegal quando injustificado, o que, na espécie, não ocorre. Tampouco há falar em desídia 
da autoridade judicial. 4. O Tribunal local concluiu pela presença de motivação idônea na decisão de 
primeiro grau, mas o impetrante não se ocupou em juntar a referida peça. Pelo que consta das informações, 
é possível inferir que inexiste ilegalidade no decisum, o qual se vale, entre outros elementos, dos fortes 
indícios de que o paciente seria um dos líderes de quadrilha altamente especializada e armada e teria 
relevante participação no crime de roubo circunstanciado. 5. Habeas corpus não conhecido. 
Recomendação para que o Juízo processante imprima celeridade no julgamento da ação penal. (STJ - HC: 
277429 SP 2013/0314727-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 
03/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014). 
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar, ante a ausência do requisito fumus boni iuris, e, por conseguinte, 
pela impossibilidade de concessão da medida cautelar pleiteada. 
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), 29 de setembro de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
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PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001259-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: NEURIVAN BARBOSA AQUINO 
ADVOGADAS: DRA. KAREN MACEDO DE CASTRO E OUTRA – OAB/RR Nº 321-A 
AGRAVADAS: EDILEUSA SOARES DE SOUZA E OUTRAS 
ADVOGADO: DR. EDSON SILVA SANTIAGO – OAB/RR Nº 619 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão oriunda da 5.ª Vara Cível, em que 
o recorrente Neurivan Barbosa Aquino pleiteia, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça; 
II - Considerando o entendimento firmado pelo  STJ, intime-se o agravante, a fim de que comprove a 
alegada hipossuficiência financeira ou efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de não 
conhecimento do recurso; 
III - Com o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. 
Boa Vista, 21 de setembro de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002099-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ADRIANE PERES FERREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264 
AGRAVADA: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Em análise detida dos autos, verifico encontrar-me impedido de atuar nesta instância (art. 144, II, do 
CPC); 
II - À redistribuição, sem prejuízo da oportuna compensação. 
Boa Vista, 21/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.833336-8 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: DR. ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
EMBARGADO: MAURO MARIANO FERREIRA DE NORONHA 
ADVOGADO: DR. VALDENOR ALVES GOMES – OAB/RR Nº 618-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos, intime-se o embargado para manifestação. 
Boa Vista, 21/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002225-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: FLÁVIA DO CARMO TAVARES DE MACEDO 
ADVOGADO: DR. DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO – OAB/RR Nº 550-N 
AGRAVADO: O ESTADO DE RORAIMA 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Com fulcro no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, apresentar comprovantes dos seus rendimentos ou da sua hipossuficiência. 
Intime-se. 
Boa Vista (RR), 21 de setembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.11.907641-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: CLÉIA SILVA PEREIRA 
ADVOGADOS: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA E OUTRA – OAB/RR Nº 481-N 
APELADO: LILIAN KÁTIA DOS SANTOS ALMEIDA 
ADVOGADO: DR. FRANCISCO ALVES NORONHA – OAB/RR Nº 203-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Face ao contido a fls. 12, 17/20 e ao princípio do contraditório, promova-se a intimação da apelada para, 
caso queira, apresentar novas contrarrazões ao recurso de apelação; 
II - Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. 
Boa Vista, 22/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.705579-3 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE NORTELETRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ADVOGADOS: DR. LUIZ GERALDO TÁVORA ARAÚJO E OUTROS – OAB/RR Nº 557-N 
EMBARGADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCELO TADANO  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
DESPACHO 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento virtual (art. 110 do RITJRR). 
Boa Vista, 22/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.17.002235-4 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRÁFOS 
ADVOGADA: DRA. DÉBORA MARA DE ALMEIDA – OAB/RR Nº 430 
IMPETRADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DESPACHO 
 
1. Ademais da possível inexistência de competência deste Tribunal para conhecer do Mandado de 
Segurança contra ato de Presidente de Turma Recursal, a inicial não contém assinatura original do 
advogado subscritor, bem como não há procuração/ substabelecimento para a advogada que também 
subscreve a petição; 
2. É pacífico que não há garantia alguma de autenticidade na reprodução de assinatura por meio de 
processo de escaneamento; 
3. Nesse sentido, tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de Justiça, em análise à 
questão, já se manifestaram no sentido de ser considerada inválida a imagem escaneada de assinatura 
para interposição de recurso. Precedentes: STF, AI 564765/RJ, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, data 
do julgamento em 14/02/2006; STF, RMS 24257 Agr-ED/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, data do 
Julgamento em 03/12/2002; STJ, REsp 1442887 BA 2013/0080078-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 
Data de Julgamento: 06/05/2014. 
4. Portanto, intime-se o patrono constituído nos autos, para subscrever a inicial, ou que a  advogada, 
também subscritora da inicial, regularize sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de indeferimento da inicial; 
5. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 
Boa Vista – RR, 21 de setembro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002212-3 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/RR Nº 479-A 
AGRAVADO: JOÃO CARLOS DE SOUZA 
ADVOGADO: DR. PAULO MATEUS SOUZA DA SILVA – OAB/RR Nº 951-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
DESPACHO 
 
Verifico que o recurso interposto, bem como, o substabelecimento de fls. 33 não contêm assinatura original 
do procurador(a) habilitado dos autos. 
É pacífico que não há garantia alguma de autenticidade na reprodução de assinatura por meio de processo 
de escaneamento. 
Nesse sentido, tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de Justiça, em análise à 
questão, já se manifestaram no sentido de ser considerada inválida a imagem escaneada de assinatura 
para interposição de recurso. Precedentes: STF, AI 564765/RJ, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, data 
do julgamento em 14/02/2006; STF, RMS 24257 Agr-ED/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, data do 
Julgamento em 03/12/2002; STJ, REsp 1442887 BA 2013/0080078-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 
Data de Julgamento: 06/05/2014. 
Portanto, intime-se o Agravante, para regularizar os referidos vícios, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de não conhecimento do recurso. 
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 
Boa Vista – RR, 20 de setembro de 2017. 
 
JEFFERSON FERNANDES DA SILVA 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001092-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTES: ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA SOARES E OUTRO 
ADVOGADOS: DRA. VICTÓRIA MUNIZ DE SOUZA CRUZ E OUTRO – OAB/RR Nº 1080-N 
1ª AGRAVADA: CARANÃ - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
ADVOGADO: DR. THIAGO AMORIM DOS SANTOS – OAB/PR Nº 62590-N 
2º AGRAVADOS: AMA ROSA BARROS MAIA E OUTRO 
ADVOGADO: DR. CLÁUDIO BARBOSA BEZERRA – OAB/RR Nº 939-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento virtual (art. 110 do RITJRR). 
Boa Vista, 22/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001801-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: FACE ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO: DR. FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA – OAB/RR Nº 114-A 
AGRAVADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. MARCUS GIL BARBOSA DIAS – OAB/RR Nº 464-P  
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento virtual (art. 110 do RITJRR). 
Boa Vista, 22/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001469-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: RENILZA IZAIAS REIS 
ADVOGADO: DR. WARNER VELASQUE RIBEIRO – OAB/RR Nº 288-A 
AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A 
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ADVOGADO: DR. CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
(...) 
Inclua-se em pauta de julgamento virtual (art. 110 do RITJRR). 
Boa Vista, 22/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001263-7 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. LUCIANA BRÍGLIA  
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Comunique-se ao reitor singular os termos da decisão de fls. 71/72; 
II - Tratando-se de hipótese que se amolda ao tema 106 do STJ, justifica-se a suspensão dos autos, 
devendo a atuação do juízo limitar-se à realização de atos cautelares (art. 314 do CPC). 
Boa Vista, 29 de setembro de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.16.001991-5 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTES: NILTON SILVA MARTINS E OUTRO 
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE CESAR DANTAS SOCORRO – OAB/RR Nº 264-N 
EMBARGADA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA S/A 
ADVOGADO: DR. RONNIE BRITO BEZERRA – OAB/RR Nº 1154 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
Boa Vista, 21 de setembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.808890-5 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTES: FRANCISCO PAULO LUCENA CABRAL E OUTRA 
ADVOGADO:DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA – OAB/RR Nº 131-N 
EMBARGADOS: VIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO 
ADVOGADA: DRA. MARIANA DE MORAES SCHELLER – OAB/RR Nº 405-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DESPACHO 
 
Intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC. 
Após, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos. 
Boa Vista, 28 de setembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.17.811305-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: GERALDO DA SILVA CRUZ 
ADVOGADA: DRA. LILIANE RAQUEL DE MELO CERVEIRA – OAB/RR Nº 639-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
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ADVOGADO: DR. RONALD ROSSI FERREIRA – OAB/RR Nº 467-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tendo sido indeferido a concessão do benefício da gratuidade judiciária perante a instância de origem, 
nos termos do entendimento firmado pelo STJ, intime-se o apelante, a fim de que comprove a alegada 
hipossuficiência financeira ou efetue o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção; 
II - Com o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. 
Boa Vista, 28/09/17 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.837075-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO 
ADVOGADO: DR. WELINGTON SENA DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 272-B 
APELADOS: JUHED ABUCHAIN E OUTRO 
ADVOGADO: DR. CLÓVIS MELO DE ARAÚJO – OAB/RR Nº 647-N 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DESPACHO 
 
1. Determino a juntada aos autos de cópia de mídias da audiência realizada ao EP 41, com o registro dos 
depoimentos das testemunhas e informante presentes; 
2. Após, retornem os autos conclusos; 
3. Cumpra-se. 
Boa Vista/RR, 27 de setembro de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.832603-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: DR. GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/RR Nº 354-A 
APELADO: JOSÉ HERALDO GEMAQUE DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. RIMATLA QUEIROZ – OAB/RR Nº 194-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
Boa Vista/RR, 22 de setembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti  
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.804274-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: DRA. ALDA CELI A. BOSON SCHETINE – OAB/RR Nº 190-P  
APELADA: W. A. CHAHINE – EPP 
ADVOGADO: DR. JÚLIO WESLLEY LEITÃO BEZERRA – OAB/RR Nº 891-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
Boa Vista (RR), em 27 de setembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 

SICOJURR - 00058828

Q
B

1z
lb

Z
ju

dY
sn

eC
M

is
R

G
K

8V
8a

ic
=

C
âm

ar
a 

- 
Ú

ni
ca

Boa Vista, 3 de outubro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6069 066/139



Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060.16.800014-3 - SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
APELANTE: MARIA LIMA 
ADVOGADO: DR. GERALDO FRANCISCO DA COSTA – OAB/RR Nº 1427-N 
APELADO: O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DR. TADEU PEIXOTO DUARTE – OAB/RR Nº 722-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DESPACHO 
 
1. Segue o relatório. 
2. Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
Boa Vista, 26 de setembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.14.005987-3 – BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: LUCAS SOUSA GONÇALVES 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
2º APELANTE / 1º APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
3ª APELANTE / 3ª APELADA: BRENDA VALÉRIA FONSECA ALMEIDA 
ADVOGADO: DR. ELIAS BEZERRA DA SILVA – OAB/RR Nº 254-A 
4º APELANTE / 4º APELADO: JORGE LUIZ ATHAN DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
5º APELADO: THIAGO DE SOUSA FERREIRA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
D E S P A C H O 
 
Intime-se pessoalmente  a apelante BRENDA VALÉRIA FONSECA ALMEIDA a constituir novo advogado 
para apresentação das Razões de Apelação e Contrarrazões ao Apelo Ministerial, devendo a ré ser 
cientificada que a não indicação de advogado particular, ou a autodeclaração de hipossuficiência, importará 
no patrocínio da causa pela Defensoria Pública Estadual; 
Acaso apresentadas as referidas peças processuais por advogado particular, encaminhem-se ao Ministério 
Público para as contrarrazões. 
Se a ré deixar transcorer in albis o prazo para indicar novo advogado particular, ou autodeclarar-se pobre 
na forma da lei, encaminhem-se à Defensoria Pública Estadual para patrocínio da causa com finalidade de 
apresentação das Razões de Apelação e Contrarrazões ao recurso ministerial. 
Após, ao MP para as Contrarrazões. 
Em seguida, presentes TODAS as peças em referência, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para 
manifestação. 
Por fim, conclusos. 
Boa Vista, 28 de junho de 2017. 
 
DES. MAURO CAMPELLO – Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.14.005987-3 – BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: LUCAS SOUSA GONÇALVES 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
2º APELANTE / 1º APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
3ª APELANTE / 3ª APELADA: BRENDA VALÉRIA FONSECA ALMEIDA 
ADVOGADO: DR. ELIAS BEZERRA DA SILVA – OAB/RR Nº 254-A 
4º APELANTE / 4º APELADO: JORGE LUIZ ATHAN DA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
5º APELADO: THIAGO DE SOUSA FERREIRA SILVA 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
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RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
D E S P A C H O 
 
Considerando a certidão de fl. 407-v, intime-se por edital  a apelante BRENDA VALÉRIA FONSECA 
ALMEIDA a constituir novo advogado para apresentação das Razões de Apelação e Contrarrazões ao 
Apelo Ministerial. 
Em seguida, independente de novo despacho, cumpram-se os demais itens do despacho de fls. 405. 
Boa Vista, 25 de setembro de 2017. 
 
DES. MAURO CAMPELLO – Relator 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.008264-1 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE: ROBERTO PETRONIO DA SILVA FILHO 
ADVOGADA: DRA. RITA CÁSSIA RIBEIRO DE SOUZA – OAB/RR Nº 287 
2ª APELANTE: LOREN LORRANY PINHEIRO DE FIGUEIREDO 
ADVOGADO: DR. JOSÉ FÁBIO MARTINS DA SILVA – OAB/RR Nº 118 
3º APELANTE: MAIK ALEXANDRE DA SILVA DIAS 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. LEONARDO CUPELLO 
 
DESPACHO 
 
1. Considerando que o apelante Loren Lorrany Pinheiro de Figueiredo se encontra em local incerto e não 
sabido, determino a sua intimação por edital, para, dizer acerca da desistência ou não do recurso. 
Boa Vista, 15 de setembro de 2017. 
 
Leonardo Cupello 
Des. Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE EDITAL 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. MAURO CAMPELLO,  RELATOR, na forma da lei etc. ... 
INTIMAÇÃO de: BRENDA VALÉRIA FONSECA ALMEIDA, brasileira, solteira, natural de Boa Vista/RR, 
nascida em 07/01/1994, filha de Raimundo Vieira Almeida e Rosilda Ramos Fonseca, RG 326210-
3/SSP/RR, que atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido. 
FAZ saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Egrégia Corte de 
Justiça correm em trâmites legais os autos de processo de n.º 0010.14.005987-3, APELAÇÃO CRIMINAL, 
no qual figuram como apelante(s)/apelado(s) Lucas Sousa Gonçalves e Outros, e como apelado/apelante 
Ministério Público de Roraima. Como não foi possível a intimação pessoal de BRENDA VALÉRIA 
FONSECA ALMEIDA, fica através deste intimado(a) para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, designar 
novo patrono com a finalidade de apresentar as razões recursais e contrarrazões ao Apelo Ministerial, 
ciente de que a não constituição de advogado importará na remessa dos autos à Defensoria Pública 
Estadual para patrocínio da causa, conforme despacho de fl. 409. Para o conhecimento de todos e passado 
o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e 
passado na Cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, aos vinte e sete dias do mês de setembro 
do ano de dois mil e dezessete. Eu, Glenn Linhares Vasconcelos, Diretor da Secretaria das Câmaras 
Reunidas, de ordem do Excelentíssimo Senhor Des. Mauro Campello – Relator, assino. 
 
GLENN LINHARES VASCONCELOS 
Diretor da Secretaria das Câmaras Reunidas 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. LEONARDO CUPELLO,  RELATOR, na forma da lei etc. ... 
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INTIMAÇÃO de: LOREN LORRANY PINHEIRO DE FIGUEIREDO, RG 3343057/SSP/RR, filha de Adriany 
Cristiany Pinheiro de Figueiredo, nascida em 12/08/1996, que atualmente se encontra em lugar incerto e 
não sabido. 
FAZ saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Egrégia Corte de 
Justiça correm em trâmites legais os autos de processo de n.º 0010.15.008264-1, APELAÇÃO CRIMINAL, 
no qual figuram como Apelantes Roberto Petronio da Silva Filho e outros, e como Apelado Ministério 
Público de Roraima. Como não foi possível a intimação pessoal de LOREN LORRANY PINHEIRO DE 
FIGUEIREDO, fica através deste intimada para dizer acerca da desistência ou não do recurso, conforme 
despacho de fl. 35. Para o conhecimento de todos e passado o presente edital, que será afixado no lugar 
de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado na Cidade de Boa Vista, Capital 
do Estado de Roraima, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete. Eu, Glenn 
Linhares Vasconcelos, Diretor da Secretaria das Câmaras Reunidas, de ordem do Excelentíssimo Senhor 
Des. Leonardo Cupello – Relator, assino. 
 
GLENN LINHARES VASCONCELOS 
Diretor da Secretaria das Câmaras Reunidas 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RICARDO OLIVEIRA,  RELATOR, na forma da lei etc. ... 
INTIMAÇÃO de: KETHELEN DAYANA LOPES PEREIRA, RG 2669399-2 SSP/AM, brasileira, solteira, 
natural de Manaus/AM, nascida aos 16/04/1993, filha de José Alves Pereira e Walcilene da Silva Lopes, 
que atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido. 
FAZ saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Egrégia Corte de 
Justiça correm em trâmites legais os autos de processo de n.º 0010.17.001314-8, RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO, no qual figuram como Recorrente Ministério Público de Roraima, e como Recorrido 
Kethelen Dayana Lopes Pereira. Como não foi possível a intimação pessoal de KETHELEN DAYANA 
LOPES PEREIRA, fica através deste intimado para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, designe 
novo patrono com a finalidade de apresentar as razões recursais, ciente de que a não constituição de 
advogado importará na remessa dos autos à Defensoria Pública Estadual para patrocínio da causa, 
conforme despacho de fl. 210. Para o conhecimento de todos e passado o presente edital, que será afixado 
no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado na Cidade de Boa Vista, 
Capital do Estado de Roraima, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete. Eu, 
Glenn Linhares Vasconcelos, Diretor da Secretaria das Câmaras Reunidas, de ordem do Excelentíssimo 
Senhor Des. Ricardo Oliveira – Relator, assino. 
 
GLENN LINHARES VASCONCELOS 
Diretor da Secretaria das Câmaras Reunidas 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RICARDO OLIVEIRA,  RELATOR, na forma da lei etc. ... 
INTIMAÇÃO de: DIEGO FERREIRA PESSOA, CPF 005.055.662-22, brasileiro, união estável, natura de 
Boa Vista/RR, nascido aos 26/03/1995, filho de Dean Pessôa de Carvalho e Elizangela Ferreira Carvalho, 
que atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido. 
FAZ saber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nesta Egrégia Corte de 
Justiça correm em trâmites legais os autos de processo de n.º 0010.15.003969-0, APELAÇÃO CRIMINAL, 
no qual figuram como Apelante Diego Ferreira Pessoa, e como Apelado Ministério Público de Roraima. 
Como não foi possível a intimação pessoal de DIEGO FERREIRA PESSOA, fica através deste intimado 
para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, designe novo patrono com a finalidade de apresentar as 
razões recursais, ciente de que a não constituição de advogado importará na remessa dos autos à 
Defensoria Pública Estadual para patrocínio da causa, conforme despacho de fl. 14. Para o conhecimento 
de todos e passado o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. Dado e passado na Cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, aos dezoito 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete. Eu, Glenn Linhares Vasconcelos, Diretor da 
Secretaria das Câmaras Reunidas, de ordem do Excelentíssimo Senhor Des. Ricardo Oliveira – Relator, 
assino. 
 
GLENN LINHARES VASCONCELOS 
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Diretor da Secretaria das Câmaras Reunidas 
 
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.12.010670-2 – BOA VISTA/RR 
1º APELANTE: A. B. S. 
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
2ª APELANTE: A. B. S. 
ADVOGADO: DR. MARCO ANTONIO DA SILVA PINHEIRO – OAB/RR Nº 299-N 
3ª APELANTE: C. D. G. DA S. 
ADVOGADO: DR. MARCO ANTONIO DA SILVA PINHEIRO – OAB/RR Nº 299-N 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
FINALIDADE: Intimação da 2ª e 3ª Apelante, através do seu advogado constituído nos autos DR. MARCO 
ANTONIO DA SILVA PINHEIRO – OAB/RR Nº 299-N, para apresentar as razões recursais no prazo legal. 
Boa Vista, 02 de outubro de 2017. 
 
Cristine Helena Miranda Ferreira Rodrigues 
Diretora da Secretaria 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.13.006134-3 – BOA VISTA/RR 
APELANTE: CESAR DE SOUZA 
ADVOGADA: DRA. VANESSA FERREIRA DE SOUZA – OAB/RR Nº 1629 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
FINALIDADE: Intimação do Apelante, através da sua advogada constituída nos autos DRA. VANESSA 
FERREIRA DE SOUZA – OAB/RR Nº 1629, para apresentar as razões recursais no prazo legal. 
Boa Vista, 02 de outubro de 2017. 
 
Cristine Helena Miranda Ferreira Rodrigues 
Diretora da Secretaria 
 
 

BOA VISTA, 02 DE OUTUBRO DE 2017 
 

CRISTINE HELENA MIRANDA FERREIRA RODRIGUES 
DIRETORA DA SECRETARIA 

 
GLENN LINHARES VASCONCELOS 

DIRETOR DA SECRETARIA 
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 PRESIDÊNCIA 

Expediente de 02/10/2017 
 

PORTARIA N.° 1995, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0015965-68.2017.8.23.8000; 
 

RESOLVE: 
 

Autorizar o afastamento da Desembargadora TÂNIA VASCONCELOS, no período de 04/10/2017 a 
08/10/2017, para participar do "71° Encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais - 
COPTREL", a ser realizado na cidade de Salvador - BA, sem ônus para este Tribunal e sem prejuízo de sua 
remuneração. 
 

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

Presidente 
 

PORTARIA N.° 1996, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0015529-12.2017.8.23.8000; 
 

RESOLVE: 
 

Art.1° Dispensar o servidor FELIPE SOUZA DA SILVA, Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação, da 
Função de Chefe de Setor, código TJ/FC-1, do Setor de Gestão do Parque Computacional, a contar de 
01/10/2017. 
 

Art.2° Designar o servidor SAIMON ALBERTO COELHO PALÁCIO PEREIRA, Técnico Judiciário - 
Tecnologia da Informação, Função de Chefe de Setor, código TJ/FC-1, do Setor de Gestão do Parque 
Computacional, Função de Chefe de Setor, código TJ/FC-1, do Setor de Gestão do Parque Computacional, 
a contar de 01/10/2017. 
 

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

Presidente 
 

PORTARIA N.° 1997, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Processo SEI n.° 0015742-18.2017.8.23.8000; 
 

RESOLVE: 
 

Suspender o expediente na comarca de Pacaraima, bem como os prazos processuais daquela comarca, no 
dia 04/10/2017. 
 

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

Presidente 
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PORTARIAS DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO o despacho proferido no evento 0228069 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 
N.º 1998 - Prorrogar, até o dia 04.10.2017, a designação do Dr. CLEBER GONÇALVES FILHO, Juiz 
Substituto, para responder pela Segunda Vara Cível, em virtude licença do titular, objeto da Portaria n.º 
1971, de 28.09.2017, publicada no DJE n.º 6067, de 29.09.2017. 
 
N.º 1999 - Designar a Dra. GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, Juíza de Direito titular da Vara de 
Crimes contra Vulneráveis, para, cumulativamente, responder pela Vara de Execução Penal, no período de 
03/10/2017 a 04/10/2017, em virtude de afastamento da titular. 
 
N.º 2000 - Designar o Dr. REINALDO PAIXAO BEZERRA JUNIOR, Juiz Substituto, para auxiliar na Vara 
de Execução Penal, no período de 03/10/2017 a 04/10/2017, sem prejuízo de sua designação para 
responder pela Primeira Vara Criminal, objeto da Portaria n.º 1983, de 29/09/2017, publicada no DJE n.º 
6068, de 02/10/2017. 
 
N.º 2001 - Cessar os efeitos, a contar de 03/10/2017, da designação do Dr. JARBAS LACERDA DE 
MIRANDA, Juiz de Direito titular da Quarta Vara Cível, para, cumulativamente, responder pela Primeira 
Vara Cível, objeto da Portaria n.º 1981, de 29/09/2017, publicada no DJE n.º 6068, de 02/10/2017. 
 
N.º 2002 - Designar o Dr. EDUARDO MESSAGGI DIAS, Juiz de Direito titular da Quinta Vara Cível, para, 
cumulativamente, responder pela Primeira Vara Cível, no dia 03/10/2017, em virtude de dispensa do 
expediente do titular. 
 
N.º 2003 - Designar o Dr. PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Juiz de Direito titular da Segunda Vara de 
Família, para, cumulativamente, responder pela Primeira Vara Cível, no dia 04.10.2017, em virtude de 
dispensa do expediente do titular. 
 
N.º 2004 - Designar o Dr. RODRIGO BEZERRA DELGADO, Juiz de Direito titular da Terceira Vara Cível, 
para, cumulativamente, responder pela Quarta Vara Cível, no período de 03/10/2017 a 04/10/2017, em 
virtude de dispensa do expediente do titular. 
 
N.º 2005 - Designar o Dr. LUIZ FERNANDO CASTANHEIRA MALLET, Juiz de Direito titular da Primeira 
Vara de Família, para, cumulativamente, responder pela Quinta Vara Cível, no dia 04.10.2017, em virtude 
de dispensa do expediente do titular. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
 
ERRATA 
 

No Ato n.° 629, do dia 12 de setembro de 2017, publicado no DJE 6055, página 59, de 13 de setembro de 
2017, 
 

Onde se lê: "...JACKELANE OLIVEIRA DE SOUSA..." 
Leia-se: "...JAKELANE OLIVEIRA DE SOUSA..." 
 

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

Presidente 
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PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

 
PORTARIA CONJUNTA N.º 01, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017.  

 

Dispõe sobre período inicial do processo de remoção e 
promoção de magistrados nas unidades judiciais da Comarca 
de Boa Vista e designa magistrados para Comarcas do 
Interior. 

 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA E O CORREGEDOR-GERAL 
DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 

CONSIDERANDO que o Curso de Formação Inicial obrigatório aos juízes substitutos nos termos da 
Resolução ENFAM N° 08 de junho de 2016, alterada pela Resolução N° 02 de 14 de março de 2017 foi 
oferecido pela EJURR no período de julho a setembro, finalizando em 29 de setembro de 2017; 
 

CONSIDERANDO a proximidade do término do ano de 2017, ocasião em que se redobram os esforços 
para o cumprimento das metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça e por este Tribunal de Justiça; 
 

RESOLVEM: 
 

Art. 1.º Dar início ao processo de remoção e promoção de magistrados para provimento da vaga inicial do 
Segundo Juizado de Violência Doméstica, somente no exercício de 2018, conforme cronograma a ser 
apresentado em janeiro de 2018. 
 

Art. 2.º Designar o Juiz Substituto Marcelo Lima de Oliveira para responder na Comarca de São Luiz até 
ulterior deliberação. 
 

Art. 3.° Designar o Juiz Substituto Raimundo Anastácio Carvalho Dutra Filho para responder na Comarca 
de Rorainópolis até ulterior deliberação. 
 

Art. 4.° Este provimento conjunto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

 
Des. MAURO CAMPELLO 

Corregedor-Geral de Justiça 
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VICE-PRESIDÊNCIA 
 

PORTARIA N.º 020, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017 
 
O VICE-PRESIDENTE 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 e pelo artigo 21, XIX do 
RITJRR, 

CONSIDERANDO a decisão proferida no Processo SEI n.º  0015747-40.2017.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder ao Des. CRISTÓVÃO SUTER dispensa do expediente nos dias 20.10.2017 e 06.11.2017, em 
virtude de sua designação para atuar como plantonista durante o mês de junho de 2017.  
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Des. MOZARILDO CAVALCANTI 
Vice-Presidente 

 
 

PORTARIA N.º 021, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017 
 
O VICE-PRESIDENTE 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 e pelo artigo 21, XIX do 
RITJRR, 

CONSIDERANDO a decisão proferida no Processo SEI n.º  0015747-40.2017.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 
Conceder ao Des. CRISTÓVÃO SUTER dez dias de férias, relativas ao primeiro semestre do ano de 
2017, a serem usufruídas no período de 23.10.2017 a 01.11.2017. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Des. MOZARILDO CAVALCANTI 
Vice-Presidente 

 
 
 

PORTARIA N.º 022, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017 
 
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, II do RITJRR, 

CONSIDERANDO a decisão proferida no Processo SEI n.º 0015555-10.2017.8.23.8000 ,  
 
RESOLVE: 
 
Autorizar o afastamento da Desa. ELAINE BIANCHI, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima, para participação de reunião no gabinete da Presidência do Supremo Tribunal Federal, que 
ocorrerá no dia 20 de outubro de 2017, na cidade de Brasília/DF, com ônus por este Tribunal e sem 
prejuízo de sua remuneração. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Des. MOZARILDO CAVALCANTI 
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Vice-Presidente 
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GABINETE DA JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 125 DO DIA 02 DE OUTUBRO 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 0015800-21.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Conceder ao Dr. ALUIZIO FERREIRA VIEIRA, Juiz de Direito Titular da Primeira Vara da Fazenda Pública,
dispensa do expediente no dia 26.10.2017, em virtude de sua designação para atuar como plantonista na
Primeira Vara da Fazenda Pública, no período de 31.07 a 06.08.2017;

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

Auxiliar da Presidência

PORTARIA Nº 126 DO DIA 02 DE OUTUBRO 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 0015842-70.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Conceder  ao  Dr.  ANTONIO  AUGUSTO  MARTINS  NETO,  Juiz  de  Direito  Titular  do  Juizado  Especial
Criminal, 30 (trinta) dias de férias, referente ao primeiro período de 2017, no período de 16.10 a 14.11.2017;

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

Auxiliar da Presidência

PORTARIA Nº 127 DO DIA 02 DE OUTUBRO 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 0015933-63.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Conceder ao Dr.  CLAÚDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Juiz de Direito Titular da Comarca de
Mucajaí, dispensa do expediente nos dias 20, 23 e 24.10.2017, em virtude de sua designação para atuar
como plantonista na Comarca de Mucajaí, no mês de setembro de 2017;

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

Auxiliar da Presidência

PORTARIA Nº 128 DO DIA 02 DE OUTUBRO 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 0015786-37.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Conceder ao Dr.  EDUARDO MESSAGGI DIAS, Juiz de Direito Titular da Quinta Vara Cível, dispensa do
expediente  nos  dias  04  e  09.10.2017,  em virtude  de  sua  designação  para  atuar  como plantonista  na
Comarca de Rorainópolis, no mês de setembro de 2016;

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

Auxiliar da Presidência
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PORTARIA Nº 129 DO DIA 02 DE OUTUBRO 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 0015941-21.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Conceder ao Dr. ESDRAS SILVA PINTO, Juiz Substituto, dispensa do expediente nos dias 10 e 11.10.2017,
em virtude de sua designação para atuar como plantonista na Quarta Vara Cível, no período de 29.06 a
02.07.2017;

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

Auxiliar da Presidência
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
 

PORTARIAS DO DIA 02 DE OUTUBRO 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 369 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0008846-56.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Shirley Freire Machado Motorista Em Extinção 0,5 (meia) 

Destinos: Bonfim. 

Motivo: Conduzir  Servidor. 

Data: 26/09/2017. 

 

Nº 370 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0015666-91.2017.8.23.8000, autorizar 
o pagamento das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Quantidade de Diárias 

Destinos: Caracaraí. Destinos: 

Motivo: Conduzir  Servidora. 

Data: 26 a 30/09 e 01 a 04/10/2017. 

Destinos: Caracaraí. 

 

Nº 371 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI nº 0014843-20.2017.8.23.8000, bem 
como a Portaria GP nº 1951/2017: autorizar o pagamento da complementação  de diárias abaixo 
discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor Complementar 

Wendel Cordeiro de Lima Oficial de Justiça R$ 873,25 

Destinos: Baixo Rio Branco 

Motivo: Cumprir mandados judiciais 

Data:  22 a 30/09 e 01 a 05/10/2017. 

 
 
Publique-se e certifique-se. 
 

Luciana Menezes de Medeiros Reis 
Secretária de Orçamento e Finanças 

em exercício 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE 
 

SEI nº 0015568-09.2017.8.23.8000  

Origem: Desembargador Cristovão José Suter 

Assunto: Substituição interina de servidor. 
 
 

DECISÃO 

 
1. Trata-se de documento originado pelo Desembargador Cristovão José Suter Correia da Silva 
solicitando, em atenção ao princípio da continuidade do serviço público, a designação do servidor FELIPE 
DIOGO QUEIROZ DE ARAÚJO, Chefe de Setor de Tecnologia Educacional, para responder pela 
Assessoria Jurídica da Escola do Poder Judiciário no período de 18.09 a 30.10.2017, com prejuízo de suas 
atribuições, em virtude de férias e recesso do titular. (0222508) 

2. De acordo com a Resolução do Tribunal Pleno n.º 70/2016, republicada no DJE 5903 de 23.01.2017, 
é requisito para o cargo de Assessor Jurídico: Formação superior em Direito. 

3. Em instrução, a Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal informou que o servidor indicado é 
Bacharel em Direito e pertence ao quadro de pessoal de provimento efetivo deste Poder, onde exerce o 
cargo de Técnico Judiciário. (0226468) 

4. Quando do preenchimento do questionário referente à Resolução n.º 07/2005, do Conselho Nacional 
de Justiça, o servidor indicado informou que sua esposa, Marlla Bryenna Cutrim Nunes Queiroz é servidora 
efetiva desta Corte, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, atualmente cedida ao Governo do Estado de 
Roraima. Todavia, convém frisar que não trata-se de alguma das hipóteses vinculadas à prática de 
nepotismo. 

5. Com respeito à Resolução n.º 156/2012, do Conselho Nacional de Justiça, o servidor firmou a 
Declaração exigida pelo “caput” do art. 5º, da citada norma, tendo apresentado também as certidões e 
declarações negativas exigidas pelo art. 1º, inciso II, alíneas “a” a “e”, da Portaria da Presidência n.º 
1567/2012.  

6. Ressalte-se que apesar do pedido informar que o período da substituição é de 18.09 a 
30.10.2017, esclareço que os afastamentos de férias e recesso do servidor Alcenir Gomes de Souza, 
Assessor Jurídico, correspondem aos períodos de 18 a 26.09.2017 (férias), 27.09 a 04.10.2017 (recesso), 
09 a 11.10.2017 (recesso) e de 16 a 30.10.2017 (férias), conforme demonstrado pela SUBAP ao 
evento 0226468. 

7. Quanto ao pedido de substituição com prejuízo das atribuições, esta Secretaria tem autorizado a 
designação de servidores com prejuízo quando apresentados indícios de danos  à continuidade 
administrativa e ao bom andamento dos serviços. Assim, considerando o princípio da continuidade do 
serviço público aduzido na inicial, não vislumbro óbice ao deferimento do pleito. 

8. Ante o exposto, com fulcro no art. 6º, XIV, da Portaria da Presidência nº 1055/2017, e ainda, 
considerando que as regras para substituição de servidores está em processo de regulamentação nesta 
Corte, bem como a ocorrência de casos similares em outras unidades deste Poder Judiciário, AUTORIZO a 
designação do servidor FELIPE DIOGO QUEIROZ DE ARAÚJO, Chefe de Setor de Tecnologia 
Educacional, para responder pela Assessoria Jurídica da Escola do Poder Judiciário no período de 18 a 
26.09.2017; de 27.09 a 04.10.2017; de 09 a 11.10.2017; e de 16 a 30.10.2017, com prejuízo de suas 
atribuições, em razão de férias e recesso do servidor Alcenir Gomes de Souza, Assessor Jurídico. 

9. Publique-se. 

12. Após, à Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal para providências. 

 
Boa Vista-RR, 02 de outubro de 2017. 

 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária  
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Processo SEI n.° 0015549-03-.2017.8.23.8000  

Origem: NAZARÉ DANIEL DUARTE 

Assunto: Interrupção de recesso 
 
 

DECISÃO 
 
1. Trata-se de Expediente originado pela servidora NAZARÉ DANIEL DUARTE, Escrivã – em extinção, 
lotada no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais - NUPEMEC, requerendo a interrupção do recesso 
forense a contar do dia 17/09, para requerer a licença por morte de sua genitora, conforme certidão de 
óbito, devendo o restante dos dias do recesso ser usufruído em data oportuna (0222300). 

2.  Em instrução, a chefe do Setor de Licenças e Afastamentos informou, que foi concedido 18 (dezoito) 
dias de recesso forense, referente a 2016, para serem usufruídos no período de 05 a 22.09.2017, conforme 
Portaria nº 2344/17/SGP - DJE n.º 6047 de 30.08.2017 (0222359). 

3. A Portaria n.º 941 de 09 de dezembro de 2005 que regulamenta o recesso forense no âmbito desta 
Corte, não prevê tal situação, ficando a critério dessa Administração acolher o pedido. 

4. Em que pese à manifestação da requerente solicitando a interrupção do recesso forense para 
requerer a licença por morte, entendo inviável a prática do ato solicitado, pois contraria a legalidade 
imposta à Administração Pública. 

5. Em que pese o entendimento anterior desta Secretaria em casos semelhantes tenha sido pela 
alteração do recesso forense para posterior usufruto, adoto, como razão de decidir, a Decisão proferida por 
esta Corte de Justiça no processo nº 0001167-77.2016.6.23.8300, evento 0164442, que indeferiu alteração 
de folga compensatória de determinado magistrado que coincidiu com o período de licença médica à ele 
concedido. Imperioso ressaltar que a Administração é pautada pelo princípio da legalidade e, no caso em 
apreço, a falta de previsão legal torna inviável a alteração de recesso forense em virtude de concessão 
licença por morte. Sendo assim, o período de recesso forense considera-se o como efetivamente gozado. 

6. Ante o exposto, indefiro o pedido da servidora NAZARÉ DANIEL DUARTE, Escrivã – em extinção, 
lotada no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais - NUPEMEC, devido a ausência de previsão legal. 

Boa Vista-RR, 02 de outubro de 2017. 
 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária  
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

PORTARIAS DO DIA 02 DE OUTUBRO 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 2617 - Cessar os efeitos, a contar de 04.10.2017, da designação do servidor NELIO MENDES DE 
SOUZA, Técnico Judiciário, para responder pela Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, em virtude 
de férias da titular, objeto da Portaria n.º 2419, de 06.09.2017, publicada no DJE n.º 6053, de 11.09.2017. 
 
N.º 2618 - Designar a servidora LECI LÚCIA MARQUES DE SOUZA, Técnica Judiciária, para responder 
pela Subsecretaria de Acompanhamento de Pessoal, nos dias 04 e 05.10.2017, em virtude de férias da 
titular. 
 
N.º 2619 - Designar a servidora ISABELA MELO DE ANDRADE, Oficiala de Gabinete de Juiz, para, sem 
prejuízo de suas atribuições, responder pelo cargo de Assessor Jurídico do Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário, no período de 16 a 25.10.2017, em virtude de férias do servidor Ítalo 
Luiz de Souza Albuquerque.  
 
N.º 2620 - Alterar a 3.ª etapa das férias do servidor CHARLES SOBRAL DE PAIVA, Técnico Judiciário, 
referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 23.10 a 01.11.2017. 
 
N.º 2621 - Alterar a 2.ª etapa das férias da servidora DAYNA THALYTA GOMES DO NASCIMENTO 
DUARTE, Analista Judiciária - Análise de Processos, referentes ao exercício de 2017, para serem 
usufruídas no período de 06 a 20.11.2017. 
 
N.º 2622 - Alterar a 1.ª etapa das férias da servidora DEISE DE ANDRADE BUENO, Técnica Judiciária, 
referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 30.11 a 09.12.2017. 
 
N.º 2623 - Alterar a 3.ª etapa das férias da servidora JOELMA ANDRADE FIGUEIREDO MELVILLE, Chefe 
de Setor, referentes ao exercício de 2016, para serem usufruídas no período de 06 a 15.12.2017. 
 
N.º 2624 - Alterar a 3.ª etapa das férias da servidora ROBERTA TATHIANA PINHEIRO DE SOUZA, Chefe 
de Setor, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 08 a 17.01.2018. 
 
N.º 2625 - Alterar as férias da servidora SABRINA SELLY SCHEFFER DUARTE, Oficiala de Gabinete de 
Juiz, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 05.02 a 06.03.2018. 
 
N.º 2626 - Conceder à servidora SUELLEN PERES LEITÃO, Oficiala de Gabinete de Juiz, 30 (trinta) dias 
de férias, referentes ao exercício de 2017, no período de 08.01 a 06.02.2018. 
 
N.º 2627 - Alterar a 2.ª etapa das férias da servidora VANDA MARA OLIVEIRA DE SOUZA, Assessora 
Técnica I, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 08 a 17.01.2018. 
 
N.º 2628 - Alterar a 3.ª etapa das férias da servidora VANIA CELESTE GONCALVES DE CASTRO, Técnica 
Judiciária, referentes ao exercício de 2017, para serem usufruídas no período de 08 a 17.01.2018. 
 
N.º 2629 - Conceder ao servidor CARLOS VINICIUS DA SILVA SOUZA, Técnico Judiciário, 18 (dezoito) 
dias de recesso forense, referente a 2016, para serem usufruídos nos períodos de 16 a 31.10.2017 e de 18 
a 19.12.2017. 
 
N.º 2630 - Alterar o recesso forense da servidora LARISSA DAMASCENO MENEZES NOGUEIRA, Técnica 
Judiciária, referente a 2016, anteriormente marcado para o período de 16.10 a 02.11.2017, para ser 
usufruído nos períodos de 27.11 a 05.12.2017 e de 11 a 19.12.2017. 
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N.º 2631 - Alterar a 2.ª etapa do recesso forense da servidora VANDA MARA OLIVEIRA DE SOUZA, 
Assessora Técnica I, referente a 2016, anteriormente marcada para o período de 11 a 18.09.2017, para ser 
usufruída no período de 16 a 23.10.2017. 
 
N.º 2632 - Conceder ao servidor REGINALDO MACEDO AROUCA, Oficial de Justiça - em extinção, 
afastamento em virtude de falecimento de pessoa da família, no período de 28.09 a 05.10.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 
ERRATA 
 
Na Portaria publicada na página 091 do DJE n.º 6068, de 02.10.2017, que concedeu à servidora 
RAIMUNDA MAROLY SILVA OLIVEIRA, Oficiala de Gabinete de Juiz, dispensa do serviço nos períodos de 
08 a 11.10.2018 e de 30 a 31.10.2018, em virtude de ter trabalhado nas eleições municipais de 2016, 
 
Onde se lê: "N.º 1616" 
 
Leia-se: "N.º 2616" 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

 
PORTARIAS DO DIA 29 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 2607 - Interromper, por necessidade do serviço, a contar de 02.10.2017, as férias da servidora 
OZANIRA PATRICIO DE SOUSA, Técnica Judiciária, referentes ao exercício de 2016, devendo o saldo de 
11 (onze) dias restantes serem usufruídos no período de 09 a 19.12.2017. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Expediente de 02/10/2017  

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

Nº DO CONTRATO:  037/2015                                                     SEI n.º 0001463-29.2016.6.23.8000  

ADITAMENTO:  Quarto Termo Aditivo 

ASSUNTO:  Prestação do serviço de natureza continuada, de copeiragem e garçom, para 
todo o Poder Judiciário do Estado de Roraima.  

CONTRATADA  (NOME, 
CNPJ/CPF): :  Amazon Construções e Serviços - EIRELI - CNPJ Nº  04.558.234/0001-00 

FUNDAMENTAÇÃO:  Lei nº 8.666/93 

OBJETO DA 
ALTERAÇÃO:  

Cláusula Primeira  

Pelo presente instrumento fica reajustado o valor do contrato previsto no 
Termo de Apostilamento 0213986, em virtude da atualização dos itens 
UNIFORMES de todos os Postos, com base no IPCA de 4,0825%% (evento 
n.º 0217631), apurado no período de maio/2016 a abril/2017, conforme 
preceitua o parágrafo quarto, Cláusula Sexta do Contrato n.° 037/2015. 

Parágrafo único. Em virtude do reajuste supracitado o valor global do 
Contrato para o período de 06.05.2017 a 30.09.2017, passa de R$ 
677.496,20 para 677.845,63, que perfaz uma diferença de R$ 139,77,  a ser 
custeada por meio do Programa de Trabalho nº 12.101.02.061.0003.2337, 
elemento de despesa nº 3.3.90.37.00.00.00.00. 

Cláusula Segunda  

Fica o Contrato nº 037/2015 prorrogado por doze meses, isto é, até 1.º de 
outubro de 2018.  

Cláusula Terceira  

Com a prorrogação, a partir de 1.º de outubro de 2017, o valor global do 
contrato mencionado na Cláusula Primeira passa para R$ 673.432,11 
(seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e tr inta e dois reais e onze 
centavos) , em virtude das alterações nas Planilhas de custos e Formação de 
Preços, conforme ANEXO I. (SEI: 0001463-29.2016.6.23.8000) 

Cláusula Quarta  

Ficam mantidas as demais cláusulas do instrumento original. 

DATA:  Boa Vista/RR, 29 de setembro de 2017. 
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
000020-RR-N: 003

000042-RR-N: 010

000074-RR-B: 002

000090-RR-E: 011

000101-RR-B: 011

000128-RR-B: 011

000145-RR-N: 002

000153-RR-B: 016, 021, 022, 023, 024

000158-RR-A: 003

000172-RR-N: 018, 025

000182-RR-N: 020

000212-RR-N: 011

000221-RR-N: 001

000222-RR-E: 003

000247-RR-B: 006

000263-RR-N: 008

000278-RR-A: 004

000288-RR-A: 007

000288-RR-B: 006

000311-RR-N: 004, 005

000326-RR-E: 008

000352-RR-N: 011

000355-RR-A: 022

000357-RR-A: 005

000358-RR-B: 004

000368-RR-A: 004

000420-RR-N: 002

000441-RR-N: 007

000584-RR-N: 009

000602-RR-N: 005

000617-RR-N: 003

000635-RR-N: 007

000682-RR-N: 011

000725-RR-N: 003

000806-RR-N: 007

000814-RR-N: 007

000868-RR-N: 003, 019

001008-RR-N: 017

001014-RR-N: 001

001037-RR-N: 019

001055-RR-N: 003

001057-RR-N: 008

001153-RR-N: 006

001161-RR-N: 026

001268-RR-N: 024

001269-RR-N: 003

001480-RR-N: 023

001600-RR-N: 011

001606-RR-N: 001

001656-RR-N: 003

Publicação de Matérias

1ª Vara de Família
Expediente de 29/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Luiz Fernando Castanheira Mallet

PROMOTOR(A):
Rogerio Mauricio Nascimento Toledo

Valdir Aparecido de Oliveira
ESCRIVÃO(Ã):

Liduina Ricarte Beserra Amâncio

Cumprimento de Sentença
001 - 0064505-52.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.064505-4
Executado: Criança/adolescente
Executado: F.S.L.
 DECISÃO Trata-se de pedido feito pelo credor no qual se pretende a
penhora dos bens titularizados pela empresa individual de propriedade
do executado. DECIDO. Perscrutando os autos, é facilmente perceptível
que o devedor vem, reiteradamente, frustrando a execução, esquivando-
se de adimplir com a sua obrigação. Veja-se que, pela documentação
juntada (fls. 285/289), o executado é proprietário da microempresa
"Francisco dos Santos Leal-ME" e, ao que tudo indica, conforme já dito
acima, o executado frustra a execução em função de não possuir bens
registrados em nome de sua pessoa física.  Assim, quando inexistem
bens passíveis de penhora, fica evidenciada situação de abuso de
direito, onde o devedor procura escudar-se no manto protetor da pessoa
jurídica para fugir da execução forçada. Veja-se julgado a respeito:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PENHORA DE VALORES PERTENCENTES A MICROEMPRESA EM
NOME INDIVIDUAL DO DEVEDOR/EXECUTADO. VIABILIDADE. Caso
no qual o devedor/executado não tem bens registrados em nome de sua
pessoa física, além da microempresa em nome individual. Há bons
indíc ios de abuso de personal idade jur íd ica da empresa,
consubstanciados no fato do devedor/executado, mesmo sem bens
registrados em nome de sua pessoa física, desfrutar de considerável
padrão de vida. De se considerar, ainda que tratando-se de
microempresa em nome individual do devedor/executado, e inexistem
sócios ou terceiros que possam sofrer eventual prejuízo. Na hipótese,
defere-se a pesquisa e eventual penhora de valores pertencentes à
microempresa, como medida de cautela a fim de resguardar direitos da
parte alimentada, menor de idade. DERAM PROVIMENTO, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. (Agravo de Instrumento Nº
70069305712, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ivan Leomar Bruxel, Redator: Rui Portanova, Julgado em 07/07/2016)
Vale lembrar que a empresa aqui tratada é em nome individual do
executado, de modo que não há terceiros que possamm vir a
experimentar algum prejuízo pelo eventual deferimento do aqui
postulado. Dessa forma, defiro o pedido de fls. 291/293, para o fim de
determinar a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem a fim
de garantir a execução, observando o valor atualizado da dívida (R$
16.275,64) da empresa " Francisco Dos Santos Leal  ME, CNPJ
84046.408/0001-94". Expeça-se o mandado de penhora ficando
autorizado o Sr. Oficial de Justiça, a realizar a avaliação dos bens,
devendo ser cumprido no endereço constante às fls. 236, observando a
ordem do art. 835, em especial os incisos IV, V e VI, do CPC. Conste do
mandado de penhora/avaliação a intimação da parte devedora para,
querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias, contados da
lavratura do auto de penhora (CPC, 525). Caso ocorra a hipótese do art.
846 do CPC, fica, desde já, autorizada a ordem de arrombamento, bem
como a requisição de força policial a fim de auxiliar os Oficiais de Justiça
na penhora dos bens, a fim de se dar efetividade à diligência, tudo
certificado nos autos. Int. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Boa Vista
 RR, 29 de setembro de 2017. LILIANE CARDOSO Juíza Substituta
auxiliando na 1ª Vara de Família
Advogados: Inajá de Queiroz Maduro, Paulo Lima Bandeira, Nathamy
Vieira Santos

Inventário
002 - 0160572-40.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.160572-8
Autor: C.G.C. e outros.
Réu: E.A.A.L.M.
 R.H. 01 - Defiro o pedido de fl. 432, proceda-se como requerido. Boa
Vista-RR, 28 de Setembro de 2017. PAULO CÉZAR DIAS MENEZES.
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família Respondendo pela 1ª Vara
de Família.
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Advogados: José Carlos Barbosa Cavalcante, Josenildo Ferreira
Barbosa, Marcos Guimarães Dualibi

003 - 0166159-43.2007.8.23.0010
Nº antigo: 0010.07.166159-8
Autor: Ila Maria Hart Santos e outros.
Réu: Espolio de Illo Augusto dos Santos e outros.
 R.H. 01 - Manifestem-se os demais herdeiros acerca de fls. 2.009/2.014.
Prazo: 15 (quinze) dias úteis; 02 - Após, conclusos. Boa Vista-RR, 28 de
Setembro de 2017. PAULO CÉZAR DIAS MENEZES. Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Família Respondendo pela 1ª Vara de Família.
Advogados: Dalva Maria Machado, Dircinha Carreira Duarte, Antonio
Augusto Salles Baraúna Magalhães, Daniele de Assis Santiago, Sérgio
Cordeiro Santiago, Iana Pereira dos Santos, Fernanda de Sousa
Monteiro, Angria Kartie Feitosa Silva, Nelson Vieira Barros

004 - 0008850-51.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.008850-8
Autor: Silvia da Silva Sarmento e outros.
Réu: Adezildo Jose dos Santos
 R.H. 01 - Defiro o pedido de fl. 272, proceda-se como requerido. 02 -
Após, retornem os autos ao arquivo. Boa Vista-RR, 28 de Setembro de
2017. PAULO CÉZAR DIAS MENEZES. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
de Família Respondendo pela 1ª Vara de Família.
Advogados: Hélio Furtado Ladeira, Emira Latife Lago Salomão, Helio
Furtado Ladeira, Polyana Silva Ferreira

005 - 0014235-77.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.014235-4
Autor: P.P.S.F.L. e outros.
Réu: E.J.J.L.
 R.H. 01 - Defiro o pedido de fl. 309, proceda-se como requerido.
Concedo à autorizada o prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento do alvará, para que preste conta nos autos; 02 - Após a
prestação de contas, dê-se vista a PROGE/RR. 03 - Só então conclusos.
Boa Vista-RR, 28 de Setembro de 2017. PAULO CÉZAR DIAS
MENEZES. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família Respondendo
pela 1ª Vara de Família.
Advogados: Emira Latife Lago Salomão, Patrícia Raquel de Aguiar
Ribeiro, Neide Inácio Cavalcante

006 - 0005312-91.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.005312-8
Autor: Elder Hitler Lucena Coelho
Réu: Espólio de Luiz Rodrigues Coelho
 R.H. 01 - Processo sentenciado às fls.125/126, desta forma, qualquer
bem e/ou valores descobertos após a partilha deverá ser objeto de
sobrepartilha (CPC, art. 669). Assim, indefiro o pedido de fls. 142/145;
02  Intime-se; 03 - Após, retornem os autos ao arquivo. Boa Vista-RR, 28
de Setembro de 2017. PAULO CÉZAR DIAS MENEZES. Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Família Respondendo pela 1ª Vara de Família.
Advogados: Alexander Sena de Oliveira, Carlos Wagner Guimarães
Gomes, Nelson Braz dos Santos Junior

007 - 0010973-51.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.010973-0
Autor: Maria Perpetuo Socorro de Matos Campos Furman e outros.
Réu: Espólio de Francisco Ribeiro Campos e outros.
 R.H. 01 - Dê-se vista a PFN/RR; 02 - Após, conclusos. Boa Vista-RR,
28 de Setembro de 2017. PAULO CÉZAR DIAS MENEZES. Juiz de
Direito Titular da 2ª Vara de Família Respondendo pela 1ª Vara de
Família.
Advogados: Warner Velasque Ribeiro, Lizandro Icassatti Mendes, Mike
Arouche de Pinho, Marlidia Ferreira Lopes, Náiada Rodrigues Silva

008 - 0007895-15.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.007895-8
Autor: Ruth Albuquerque Sindeaux e outros.
Réu: Espólio de Joel Santos Silva
 R.H. 01 - Defiro o pedido de fls. 165/166, expeçam-se os alvarás,
conforme requerido; 02 - Após, retornem os autos ao arquivo. Boa Vista-
RR, 28 de Setembro de 2017. PAULO CÉZAR DIAS MENEZES. Juiz de
Direito Titular da 2ª Vara de Família Respondendo pela 1ª Vara de
Família
Advogados: Rárison Tataira da Silva, Hyana Caroline Cardoso Coelho
da Silva, Lais Ramos Chrusciak

009 - 0008441-70.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.008441-0
Autor: Luis Antonio Jacome Filho
Réu: Espólio de Luís Mário Medeiros Jácome e outros.
 R.H. 01 - Dê-se vista a PROGE/RR; 02 - Após, conclusos. Boa Vista-
RR, 28 de Setembro de 2017. PAULO CÉZAR DIAS MENEZES. Juiz de
Direito Titular da 2ª Vara de Família Respondendo pela 1ª Vara de
Família
Advogado(a): José Carlos Aranha Rodrigues

Procedimento Comum
010 - 0000622-43.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000622-4
Autor: Paulo Pereira Grangeiro
Réu: Pedro Rodrigues Sobrinho
 R.H. 01 - Cite-se o requerido, para que preste as contas exigidas ou
ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Boa Vista-RR, 28 de
Setembro de 2017. PAULO CÉZAR DIAS MENEZES. Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara de Família Respondendo pela 1ª Vara de Família.
Advogado(a): Suely Almeida

2ª Vara de Família
Expediente de 29/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Paulo Cézar Dias Menezes

PROMOTOR(A):
Ademar Loiola Mota

ESCRIVÃO(Ã):
Maria das Graças Barroso de Souza

Inventário
011 - 0020515-79.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.020515-0
Autor: Maria Marília Costa e outros.
 Concedo vista dos autos à requerente (fls. 737/738)  em cartório, na
forma que prevê o art. 107, I, do CPC. Após, arquivem-se.
Advogados: Alexandre Bruno Lima Pauli, Sivirino Pauli, José Demontiê
Soares Leite, Stélio Dener de Souza Cruz, Stélio Baré de Souza Cruz,
Edilaine Deon e Silna, Tayenne Priscila Faria Oliveira

Vara Execução Penal
Expediente de 02/10/2017

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

Petição
012 - 0000183-32.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000183-7
Autor: S. e outros.
 Relatório: 0010.17.000183-7
Autor:SEJUC/DEIP/DICAP

SENTENÇA

Trata-se de relatório sigiloso apresentado pelo Departamento do
Sistema Penitenciário, fls. 02/04.
Considerando Ofício nº 1292/2017/DG/GAB/PCRR, os autos foram
juntados no Inquérito Policial nº 042/2016-DOPES, fls. 14.
O Ministério Público requereu o arquivamento do feito, fls. 15v.
Desta forma, em consonância com o "parquet", e não restando
providências adicionais a serem adotadas por este juízo, julgo extinto o
processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

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

Boa Vista-RR, 22 de setembro de 2017

Joana Sarmento de Matos
Juíza de Direito Titular Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

013 - 0006953-41.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006953-7
Autor: Maria Arlete Vieira de Santana
 Relatório: 0010.17.006953-7
Autor: Maria Arlete Vieira de Santana
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SENTENÇA

Trata-se de relatório apresentado pela Secretaria de Educação, para
conhecimento e providências sobre situações diversas acontecidas na
Unidade Prisional, fls. 02/04.
Considerando que houve resposta da Unidade Prisional, com
esclarecimentos devidos sobre os fatos apresentados no relatório, fls.
13/15 e que o Ministério Público requereu o arquivamento do feito, fls.
19.
Desta forma, não restando providências adicionais a serem adotadas por
este juízo, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 485, VI do CPC.
Outrossim, advirto aos agentes carcerário para que os fatos relatados
não mais se repitam, vez que os profissionais da educação são
imprescindíveis para  a capacitação dos presos, e que, inclusive, não é o
primeiro incidente, vez que já houve incidente com o Dr. Rodrigo Furlan,
juiz de Direito, que estava na condição de professor.
Assim, esse tipo de incidentes com os profissionais da educação não
será tolerado, e que não haja "novos esquecimentos" por parte dos
servidores, conforme se constam em fls. 15.
Após os procedimentos de praxe, arquive-se este feito, observadas as
cautelas legais.
Intime-se a subscritora de fls. 02/04.
Boa Vista-RR, 22 de setembro de 2017

Joana Sarmento de Matos
Juíza de Direito Titular Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

014 - 0006976-84.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006976-8
Réu: Denis de Souza Furtado
 SETENÇA

Trata-se de pedido de remoção do reeducando DENIS DE SOUZA
FURTADO que se encontra internado no Hospital Geral de Roraima,
onde o mesmo já recebeu todo tratamento médico necessário, tendo
recebido alta desde o dia 25.07.2016 conforme fls. 06/08 e ainda assim
permanecendo na unidade hospitalar.
Por fim, o "Parquet" opinou pelo DEFERIMENTO, fls. 12v.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. DECIDO.
Posto isso, em consonância com  o "Parquet", julgo PROCEDENTE o
pedido fls. 02/03, vez que o Hospital Geral de Roraima não é local de
prisão, seja ela definitiva ou provisória.
Sendo assim, a Unidade Prisional para que adote as devidas
providências ao resguardo da integridade física do reeducando, uma vez
que o mesmo responde por crime sexual.
Comunique-se a Vara de Conhecimento.
Publique-se. Intimem-se.
Boa Vista/RR, 25 de setembro 2017

Juíza JOANA SARMENTO DE MATOS
Titular da Vara de Execução Penal
Nenhum advogado cadastrado.

1ºjesp.viol. Domest.
Expediente de 29/09/2017

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
015 - 0009185-94.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.009185-7
Réu: Erivaldo da Silva Rufino
 Expeça-se edital de intimação, em única publicação, por prazo de 20
(vinte) dias úteis (arts. 219; 256, I, e 257, III, CPC, pois frustadas as
tentativas de intimação pessoal do agressor, acerca da sentença,
envidadas nos autos. Decorrido tudo, ARQUIVE-SE o feito, com as

baixas determinadas. Boa Vista, 28/09/2017.  Maria Aparecida Cury-
Juiza Titular.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Itinerante
Expediente de 29/09/2017

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
016 - 0017039-08.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.017039-4
Executado: Criança/adolescente
Executado: A.K.O.L.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 27 de September de 2017.

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS
Juíza de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

017 - 0001363-83.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001363-4
Executado: Criança/adolescente e outros.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios.
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P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 27 de September de 2017.

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS
Juíza de Direito
Advogado(a): Sara Patricia Ribeiro Farias

018 - 0004154-25.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.004154-4
Executado: Criança/adolescente
Executado: G.R.P.L.
 S E N T E N Ç A

		Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação,
conforme fls. 20.

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

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

		II- a obrigação for satisfeita."
		Isto posto, amparado no citado art. 924, II, do NCPC julgo extinta a
presente execução movida por K. E. G. L. em face de Geraldo Rockânny
Pereira Lima.
		Sem custas e honorários advocatícios.
		P.R. Intimem-se.

		Ciência ao Ministério Público e à DPE.

		Após o trânsito em julgado, arquive-se.

		Boa Vista, RR, 14 de setembro de 2017

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS
Juíza de Direito
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Guarda
019 - 0006722-14.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006722-6
Autor: C.L.P.
Réu: M.F.A. e outros.
 DECISÃO

Vistos etc.
(...)
Decido.
Entendo que descabe a concessão de tutela provisória quando existem
questões fáticas que ainda reclamam a cabal comprovação,
necessitando que aportem aos autos elementos suficientes que
justifiquem, o pleito liminar.
Em se tratando de discussão sobre guarda/visita de criança, é
necessária a ampla produção de provas, de forma a permitir uma
solução segura acerca do melhor interesse da infante.
Assim, em respeito à doutrina de proteção integral à criança, indefiro o
pedido de medida liminar pleiteada.
Visando assegurar a vinda de elementos outros de convicção, determino
que seja procedido, com urgência, um estudo de caso, por meio de
avaliação psicossocial das partes envolvidas para elaboração do
respectivo laudo, de modo a se obter subsídios complementares acerca
da situação em que se encontra as menores Gabriela e Isabela,
assegurando-lhes tratamento digno e respeito à condição peculiar de
vulnerabilidade. Ao cartório para as providências de estilo.
Designe-se audiência una de conciliação e instrução e julgamento, com
a máxima brevidade possível.
Cite-se o genitor e intime-se da antecipação de tutela concedida nos
autos.
Intime-se a genitora.
Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requedida
contestar, desde que o faça por intermédio de advogado.
Certifique-se o MP e a DPE.
Cumpra-se.

Em, 26.09.2017

Patrícia Oliveira dos Reis
Juíza de Direito
Advogados: Iana Pereira dos Santos, Acioneyva Sampaio Memória

Alimentos - Lei 5478/68
020 - 0002664-65.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002664-4
Autor: M.Q.G.
Réu: Criança/adolescente
 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu
diligência que lhe cabia, encontra-se o presente feito parado sem
manifestação por mais 30 (trinta) dias.
Dispõe o art. 485, III, do CPC:
 "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...):
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias."
Ex positis, com supedaneado no citado art. 485, III, do CPC, julgo extinto
o presente feito. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Ciência ao
Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado.
Sem custas e honorários advocatícios.
P.R.I.

Boa Vista, RR, 26 de setembro de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogado(a): Noelina dos Santos Chaves Lopes

Execução de Alimentos
021 - 0018109-60.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.018109-4
Executado: Criança/adolescente
Executado: J.C.B.P.
 SENTENÇA

Vistos etc.

Não obstante instado a se manifestar, a requerente quedou-se inerte,
situação essa que, na ótica deste Juízo, configura desinteresse
superveniente na efetivação da tutela. Justo por isso, impõe-se, no
presente caso, reconhecer-se a ausência de interesse de agir ou numa
linguagem mais técnica, da ausência de interesse-necessidade da tutela
jurisdicional.

Dispõe o art. 485, inc. VI do NCPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Isto posto, face à ausência superveniente de interesse de agir, com
amparo no art. 485, VI do CPC, julgo extinto o presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

P. R. Intimem-se.

Boa Vista, 27 de September de 2017.

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS
Juíza de Direito
Advogado(a): Ernesto Halt

022 - 0002705-32.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.002705-5
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: R.M.S.F.
 Processo n.º 0010.17.002705-5

DESPACHO

Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública do Estado, para
manifestar-se nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.
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Em, 27 de September de 2017.

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS
Juíza de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Tyrone José Pereira

023 - 0006280-48.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006280-5
Executado: Criança/adolescente e outros.
Executado: F.C.D.S.
 Processo n.º 0010.17.006280-5
DESPACHO

Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública do Estado, para
manifestar-se nestes autos, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Boa Vista, RR, 27 de setembro de 2017.

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS
Juíza de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Lyniker Meneses Cavalcante Gomes

Vara Itinerante
Expediente de 02/10/2017

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
024 - 0001476-37.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.001476-4
Executado: Criança/adolescente e outros.
 DESPACHO

Renove-se a diligência para condução coercitiva do alimentante,
observando-se o endereço e as informações em fl. 52.
Cumpra-se com urgência.

Em, 28 de September de 2017.

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS
Juíza de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Dennis dos Santos Nunes

Averiguação Paternidade
025 - 0004560-46.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.004560-2
Requerido: Criança/adolescente e outros.
 SENTENÇA

Há evidente erro material na sentença.
Com efeito, lançou-se no dispositivo, por equívoco, o nome  do
requerente 2.
Ressalte-se que o "Erro material é aquele perceptível primu ictu oculi e
sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a
expressa na sentença" (STJ, AgReg nos Embargos de Divergência no
REsp 260545/RS, Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 20.10.2000, DJU
11.12.2000).
ISTO POSTO, reconhecendo a existência de erro material, chamo o feito
à ordem para dar ao dispositivo a seguinte redação:
"passando a se chamar: Fabilly Jean Pereira de Lima".
Quanto aos demais termos, mantenho a sentença tal como foi lançada.
Retifique-se o registro da sentença, anotando-se.
Expeça-se novo mandado de averbação ao Cartório de Registro

competente.
Diligências e anotações necessárias.

Em, 28 de SETEMBRO de 2017.

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS
Juíza de Direito
Advogado(a): Elceni Diogo da Silva

Alimentos - Lei 5478/68
026 - 0006759-41.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006759-8
Autor: A.F.S. e outros.
 Intime-se e parte requerente a fim de que compareça acompanhado de
seu advogado e de suas testemunhas, importando a ausência, em
arquivamento do pedido,  à audiência designada, com urgência, para o
dia 11/10/2017, às 09 horas e 30 minutos, na sala de audiência desta
Vara da Justiça Itinerante, situada Avenida Cap. Ene Garcez, 1696  São
Francisco, antigo prédio do Norte Hotel, telefone (95)3198-4184, pena
de arquivamento.  Cumpra-se. Boa Vista/RR,  02/10/2017. Erick
Linhares - Juiz de Direito da VJI.
Advogado(a): Erisvaldo dos Santos Costa

Comarca de Caracarai

Índice por Advogado
007884-PB-N: 006

000200-RR-B: 001

000424-RR-N: 001

000431-RR-A: 006

000495-RR-N: 001

000690-RR-N: 001

001220-RR-N: 001

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 02/10/2017

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
001 - 0001257-04.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.001257-0
Autor: Degmar Inacio da Silva e outros.
Réu: Estado de Roraima
 DESPACHO

Vista ao requerido, para ciência da decisão de fls. 517.

Portergo a análise do recurso de fls. 518/530, para após a manifestação
do Estado de Roraima.

Caracaraí, 28 de Setembro de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Advogados: Maria das Graças Barbosa Soares, Arthur Gustavo dos
Santos Carvalho, Christiane Mafra Moratelli, Igor José Lima Tajra Reis,
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Onazion Magalhaes Damasceno Junior

Vara Criminal
Expediente de 29/09/2017

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
002 - 0011966-06.2008.8.23.0020
Nº antigo: 0020.08.011966-0
Réu: Alan Lopes do Nascimento
Autos devolvidos do TJ.
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0000153-69.2014.8.23.0020
Nº antigo: 0020.14.000153-6
Réu: Joelma de Oliveira Silva
Autos devolvidos do TJ.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 02/10/2017

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 - 0000354-95.2013.8.23.0020
Nº antigo: 0020.13.000354-2
Réu: Josiney Dias do Carmo
 S E N T E N Ç A
Vistos etc.,
1.	O Ministério Público ofereceu denúncia contra JOSINEY DIAS DO
CARMO, conhecido como "NAKA NAKA", qualificado nos autos em
epígrafe, imputando-lhes as condutas delitivas que, em tese, amoldam-
se ao tipo penal do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, por fatos ocorridos
em abril de 2013, tendo como vítima a empresa "SERRARIA GOIÁS".
(...)
20.	Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal lançada
nas Alegações Finais, para condenar JOSINEY DIAS DO CARMO,
conhecido como "NAKA NAKA", já qualificado, às sanções do art. 155, §
1º, do Código Penal, absolvendo-o da imputação da qualificadora do
inciso I do § 4º do mesmo diploma legal.
21.	Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, e em homenagem ao
princípio da individualização da pena, passo à dosimetria da pena. O
julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os
elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados todos
os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de
forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente,
necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
22.	Preceito secundário do crime de furto simples: reclusão, de um a
quatro anos, e multa
23.	O acusado agiu com culpabilidade inerente à espécie, não podendo
ser considerada negativa. Há registros de maus antecedentes na folha
de antecedentes criminais. No que refere aos elementos coletados sobre
sua conduta social, nada há a valorá-la. A personalidade não pode ser

desfavorável, dado que não há exame que assim ateste. Os motivos do
crime se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é
punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a
própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As
circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos. As
consequências do crime não foram danosas, pois a res furtiva foi
recuperada, conforme afirmativa da vítima, em juízo. Compportamento
da vítima em nada contribuiu para o delito.
	Assim, considerando os maus antecedentes, fixo a pena-base do furto
simples em dois (02) anos de reclusão, e vinte  (20) dias-multa, à razão
de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do
fato.
	Presente agravante de reincidência e a atenuante de confissão, embora
qualificada, estabeleço a pena privativa de liberdade em dois (02) anos
de reclusão, e vinte (20) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
valor do salário mínimo vigente à época do fato.
	Presente a causa de aumento do § 1º do art. 155, aumento a pena de
um terço, e ausente minorante, concretizo a pena privativa de liberdade
de JOSINEY DIAS DO CARMO, conhecido como "NAKA NAKA", em
dois (02) ano e oito (08) meses de reclusão, e multa de vinte e cinco (25)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto.
24.	O réu concluiu a instrução em liberdade e, não vislumbrando os
requisitos da prisão preventiva, asseguro-lhe o direito de recorrer em
liberdade.
25.	Embora crime sem violência à pessoa,  o réu não faz jus ao benefício
de substituição da pena privativa de liberdade nem a suspensão
condicional da pena, por ser reincidente.
26.	Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração (CPP, art. 387, IV), eis que inexistem dados objetivos a indicar o
valor dos prejuízos advindos do fato delituoso, no resguardo ao princípio
constitucional do contraditório e ressalvada a competente ação cível.
27.	Despesas e custas judiciais pelo réu, mas com fundamento no art. 12
da Lei nº 1.060/50, suspendo o pagamento, porque houve defesa pela
Defensoria Pública, o que demonstra sua incapacidade de arcar com o
patrocínio de sua defesa e com as despesas do processo.
28.	Publique-se. Registre-se. Intime-se.
29.	Decorrido o trânsito em julgado:

		a) Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados;
	b) Proceda-se às devidas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral,
Instituto 	de Identificação Civil e Criminal da Secretaria de Segurança
Pública e 	Superintendência Regional da Polícia Federal, todos deste
Estado;
		c) Expeça-se guia para execução definitiva da pena;
		d) Dê-se vista à Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(CJ-TJRR), 		para calcular a pena de multa do sentenciado;
		e) Intime-se o sentenciado para o pagamento da pena de multa, no
prazo de 10 		dias, podendo expedir o Documento de Arrecadação de
Receitas Estaduais 			(DARE) com código de recolhimento nº 9320 (código
do  t r i bu to ) ,  d i spon ib i l i zado  	 	 no  s i t e :  www.se faz .gov .b r
"http://www.sefaz.gov.br/", no valor correspondente à 		pena de 25 (vinte e
cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a 		época do
fato delituoso, devendo providenciar o encaminhamento do comprovante
de pagamento a este Juízo. Findo o prazo, em caso de não pagamento,
expeça-se 		Certidão da Dívida Ativa (CDA), com o devido envio de ofício
à Procuradoria-			Geral do Estado de Roraima (PGE-RR);
		f) Após, cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
30.	 Cumpra-se.

Caracaraí, 28 de setembro de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000101-05.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000101-0
Réu: Bruno Jose Felix Silva de Souza
 DESPACHO

Ratifico decisão de fls. 09.

Designe-se audiência de instrução e julgamento.

Caracaraí, 28 de Setembro de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0000080-63.2015.8.23.0020
Nº antigo: 0020.15.000080-8
Réu: Jefter Soares Gomes
 DESPACHO
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À Defesa, para apresentar razões recursais.

Caracaraí, 28 de Setembro de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Advogados: Enildo Dantas Dias Novo, Marcos Antonio Ferreira Dias
Novo

007 - 0001183-47.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.001183-8
Réu: Anderson de Oliveira Silva e outros.
 DESPACHO

Remeta-se o feito ao E. Tribunal de Justiça.

Caracaraí, 28 de Setembro de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

008 - 0001233-73.2011.8.23.0020
Nº antigo: 0020.11.001233-1
Indiciado: R.N.M.O. e outros.
 DESPACHO

Certifique-se tempestividade.

Caso positivo, retorne-se à Defesa para apresentar razões recursais; em
seguida, ao Ministério Público, para contrarrazoar.

Caracaraí, 28 de Setembro de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Carta Precatória
009 - 0000578-28.2016.8.23.0020
Nº antigo: 0020.16.000578-9
Autor: Ministerio Publico
Réu: Antonio Lima Costa
 DESPACHO

Designe-se audiência de justificação.

Caracaraí, 28 de Setembro de 2017.

Juiz EVALDO JORGE LEITE
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Mucajai

Índice por Advogado
000190-RR-N: 002

001092-RR-N: 002

001133-RR-N: 005

001191-RR-N: 002

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 29/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

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

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Ação Penal
001 - 0000569-70.2015.8.23.0030
Nº antigo: 0030.15.000569-9
Réu: Mário Vieira Lima
Sessão de júri ANTECIPADA para o dia 21/11/2017 às 09:15 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0000591-94.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000591-1
Réu: Carlos Henrique de Castro Reis e outros.
VISTA AO ADVOGADO DO RÉU HECTOR QUEIROZ DE OLIVEIRA
PARA APRESENTAR ALEGAÇOES FINAIS, NO PRAZO DE 5 DIAS
Advogados: Moacir José Bezerra Mota, Raimundo de Albuquerque
Gomes, Rubens da Mata Lustosa Junior

003 - 0000600-56.2016.8.23.0030
Nº antigo: 0030.16.000600-0
Réu: D.L.F.
 AUTOS N.º	: 0030.16.000600-0
AUTOR	: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO 	: DANILO LIMA FRANZOTE

SENTENÇA

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais,
ofereceu denúncia, em face de DANILO DE LIMA FRANZOTE,
devidamente qualificado nos autos, por infrigência ao disposto no art.
217-A, por reiterada vezes c/c art. 226, II e art. 71, caput, ambos do
Código Penal. (fls. 03-04v).
O réu DANILO foi denunciado nas penas do crime citado em epígrafe,
em razão de, em tese, no período de agosto de 2012 até o mês de
novembro de 2016, na residência da família, situada na Vila do Roxinho,
o ora acusado constrangeu a sua enteada, a menor K.R.C.S., violando a
dignidade sexual dela. De modo que, obrigou a menor, então, na
primeira vez com apenas 07(sete) anos de idade, e na segunda vez
contando com 10(dez) anos, a praticar atos libidinosos diversos da
conjunção carnal, consistente em coito anal.
Boletim de Ocorrência (fls. 03 IP).
Cópia da certidão de nascimento da vítima (fl. 05 IP).
Representação pela Prisão Preventiva (fls. 27-31 IP)
Relatório Policial (fls. 47-50 IP)
	A denúncia foi recebida em 23 de dezembro de 2016 (fl. 06).
Resposta à acusação (fl. 42).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas
Maria de Jesus da Conceição, Tiago Carlos Brito, Carleide de Souza
Costa, Flávia Ferreira de Souza, Suerlene Abreu Fuhrmann, Elvis Wink
Lacerda, e a vítima K.R.C.S., e o acusado por teleconferência, devido
encontra-se custodiado, conforme (fls. 68) e CD ROM presente nos
autos (fls. 77).
O Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 82), pela
procedência total da denúncia, considerando como comprovada a
materialidade e autoria do delito. Não houve confissão do acusado, que
negou ter cometido tal conduta, entretanto pelo que foi apurado com os
depoimentos da vítima e das testemunhas, e as provas constantes nos
autos, corroboram para que o delito seja de autoria do réu, conforme as
alegações apreseentadas.
A defesa, por seu turno (fls. 95-97v), arguiu pelo repelimento da
denúncia, e o acolhimento de que o réu não concorreu de nenhum forma
para que a ocorresse a infração penal. Postulou pela a absolvição do
acusado nos termos do art. 386, V, do CPP, e caso, não seja este o
entendimento, a aplicação da pena no mínimo legal. Ainda nos pedido,
requereu a gratuidade da Justiça ao seu assistido, por este ser
reconhecidamente em lei como pobre.
É o relatório.
Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Materialidade e autoria delitiva

O acusado foi denunciado pelo representante ministerial pela prática dos
crimes de estupro de vulnerável  (duas vezes), com a pena aumentada
por ser padrasto da vítima. A prova dos autos contra o acusado
conspira.
A materialidade dos delitos, restou comprovada de forma cabal no
decorrer da instrução criminal, especialmente com a oitiva da vítima e
das testemunhas arroladas na denúncia, bem como pelo laudo de
exame de corpo de delito (fls. 16 IP). O exame atestou, que a vítima
ainda é virgem, não havendo vestígios de conjunção carnal, mas
apresentando lesão no ânus da vítima. Ressalte-se que os depoimentos
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das testemunhas e da vítima mostraram-se coesos, claros e não sendo
contraditórios, confirmando os fatos narrados na exordial.
Em Juízo, conforme CD constante dos autos, em análise dos
depoimentos das vítima, destaca-se o da Coordenadora da SEMED,
Suerlene, testemunha de acusação, que informou que apesar da vítima
ser uma aluna estudiosa e bastante atenta, ela apresentava um
comportamento muito quieto e tristonho. A testemunha comunicou em
juízo que a vítima, de início e com receio, não queria falar sobre o
assunto. Ao passo, que a testemunha Flávia, também Coordenadora da
SEMED, que atuou na escola vítima, percebeu a vítima diferente das
outras crianças, que algo sério estava acontecendo com a criança. E ao
indagar a vítima, no primeiro momento ela negou, pois disse que não
confiava em ninguém. Após, um tempo, a professora da vítima, sra.
Mitila, entrou em contato com Flávia e contou que a vítima havia lhe
contado o que o padrasto fazia contra ela.
Por sua vez, em sua oitiva a vítima, em resumo e sem a fidelidade de
uma degravação, expressou à representante da Promotoria que os fatos
haviam ocorridos duas vezes, uma quando tinha 07(sete) anos e outra
quanto tinha 10(dez) anos, que ambas as vezes o réu lhe disse que não
contasse a ninguém, senão a mataria e o restante da família dela.
Explicou que, nas duas vezes, era noite e a mãe não estava em casa, e
seus irmãos estavam dormindo. A vítima disse estava muito triste em
decorrência do que acontecia em sua casa e que ainda tem muito medo
de Danilo.
Conforme o depoimento da ofendida acima transcrito, e em consonância
com o quanto os depoimentos prestados em sede policial, de forma
consistente e com pormenores, esta sofreu abusos sexuais cometidos
pelo réu por duas vezes, uma no ano de 2012 e outro no ano de
autuação da denúncia, em 2016. Desta forma, o testemunho da vítima
não apenas informa a materialidade, mas também a autoria do réu nos
delitos.
Diz o artigo 217-A, do Código Penal :
"Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos. Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos
		Verifica-se, portanto, que é um tipo com ações alternativas, uma, que se
consuma  com o verbo praticar.
Em tema de crime sexual, a palavra da vítima é de maior valia, e se
sobrepõe à negativa do acusado, que a fez em audiência, quando
aquela encontra apoio na prova dos autos, em vista que o laudo apontou
lesões no anus da vítima. a valoração se dá visto que, em se tratando
deste crime, comumente é praticado às escondidas.
A introdução de um capítulo específico destinado à proteção do
vulnerável demonstra a preocupação do legislador no que diz respeito às
condutas voltadas em desfavor do menor e as pessoas que se
encontrem em condição de vulnerabilidade, assim entendidos pela lei
como a pessoa menor de quatorze anos, os enfermos, os deficientes
mentais e aquelas pessoas que, por qualquer outro motivo, não tenham
condição de oferecer resistência.
A figura do "estupro de vulnerável" visa impedir que adultos se
aproveitem de crianças ou adolescentes, induzindo-as à prática de atos
sexuais. Não interessando se a vítima aderiu ou não a conduta do
acusado.

Verifica-se também que não existem circunstâncias que excluam a
imputabilidade ou mesmo a diminuam, tais como os previstos nos artigos
26 e 27 do Código Penal Brasileiro. O acusado não incidiu em erro de
proibição ou de tipo e nem agiu em situação de coação moral irresistível
do art. 22 do Código Penal, estado de necessidade exculpante, art. 24
do Código Penal, obediência hierárquica ou mesmo legítima defesa.

Diante do exposto,  JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na
denúncia para  CONDENAR o réu DANILO DE LIMA FRANZOTE, como
incurso nas penas do art. 217-A, por duas vezes c/c 226, II e art. 71,
"caput", ambos do CP, tendo em vista que os fatos marrados na
denúncia possuem exata adequação típica ao crime de Estupro de
Vulnerável, assim definido no Código Penal.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

1ª Fase: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do
Código Penal: CULPABILIDADE: comprovada, sendo a conduta do réu
reprovável, vez que o crime foi praticado com dolo exacerbado, pois o
réu praticou a conduta ameaçando a vítima caso contasse o fato;
ANTECEDENTES CRIMINAIS: bons conforme FAC de fls. 79/80;
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não há dados nos autos para
auferir ambas; MOTIVOS: os motivos do crime são os normais à
espécie; CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias do fato não favorecem o
réu, uma vez os delitos foram efetuados quando a vítima ficava sob seus
cuidados, na ausência da genitora; CONSEQUÊNCIAS: foram
gravíssimas, sendo que o mal psicológico causado a vítima foi
vislumbrado por este juízo durante a sua oitiva, seu receio em falar do

assunto e sua emoção, vindo esta a chorar perante este juíz, não se
olvidando que as sequelas são incalculáveis. COMPORTAMENTO DA
VÍTIMA: o comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a
ação do réu na prática criminosa.
Considerando esse conjunto de ci rcunstâncias anal isadas
individualmente é que fixo a pena base privativa de liberdade em
12(doze) anos de reclusão.

2ª Fase: ATENUANTES e AGRAVANTES:
Sem atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena em
12(doze) anos de reclusão

3ª Fase: CAUSAS DE DIMINUIÇÃO e AUMENTO:
Não verifico existência de causa de diminuição de pena. No entanto, por
ser o réu padrasto da vítima, vislumbro a causa de aumento de metade
da pena, disposta no art. 226, II, do CPB, bem como a causa de
aumento esculpida no art. 71 a continuidade delitiva (duas vezes), e a
faço a razão de 1/6. Assim, defino a pena a ser aplicada em 21 anos, a
qual torno definitiva.
Em cumprimento aos ditames da lei 12.736/2012, verifico que o réu
encontra-se preso á 09 meses e 25 dias, imponho a detração da pena,
restando a serem cumpridos nesta data 20 anos, 3 meses e 5 dias, em
regime inicial fechado, a teor do disposto no artigo 33, § 2º, letra ¨a¨, do
Código Penal.
Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), por
não haver pedido expresso. O réu é beneficiário da justiça gratuita,
sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, motivo pelo qual deixo
de condeno-o ao pagamento das custas processuais, que ficarão
suspensas pelo prazo de 5(cinco) anos.
Não concedo o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que
persistem os motivos ensejadores da respectiva reclusão em
estabelecimento prisional, especialmente para garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
Intime-se o réu na prisão em que se encontra custodiado.
Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados
(CPP, art. 393, inciso II), procedam-se às comunicações necessárias
aos Institutos de Identificação Criminais (Federal e Estadual), ao Cartório
Distribuidor local, ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral
para os fins do art. 15, inciso III da Constituição Federal, acerca do
veredicto condenatório.
Expeçam-se as guias para execução das penas definitivas, em autos
próprios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Demais expedientes necessários.

              Mucajaí-RR, 27 de setembro de 2017.

CLAÚDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Juiz de Direito Titular da Comarca
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 02/10/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Claudio Roberto Barbosa de Araujo

PROMOTOR(A):
Kleber Valadares Coelho Junior

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

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

ESCRIVÃO(Ã):
Erlen Maria da Silva Reis

Ação Penal
004 - 0010986-29.2008.8.23.0030
Nº antigo: 0030.08.010986-8
Réu: Elessandro Nogueira da Conceição
 Autos.: 0030.08.010986-8
DESPACHO

1) Certifique a autuação da Guia de Execução;
2) Cumpra-se o item 5 do despacho de fls. 537
3) Após devida certificação de não haver nenhum expediente pendente,
arquivem-se os autos.
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Cumpra-se.
 Mucajaí/RR, 27 de setembro de 2017

CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0000029-51.2017.8.23.0030
Nº antigo: 0030.17.000029-0
Réu: Rislander Daré Neumann e outros.
 0030 17 000029-0

DESPACHO

1. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23/10/2017
às 10:00;
2. Expeça-se Carta Precatória para intimação dos réus para
comparecimento em audiência;
3. Intime-se a  testemunha Luana Carmine Bessa e as testemunhas
arroladas pela defesa;
4. Ciência MP e Defesas;

Cumpra-se.

Mucajaí, 28/09/2017

Claúdio Roberto Barbosa de Araújo
Juiz Titular da Comarca
Advogado(a): Isabel Bahia da Silva

Comarca de Rorainópolis

Índice por Advogado
004250-PA-N: 003

012756-PA-N: 003

015694-PA-N: 003

000155-RR-B: 003

000210-RR-N: 002

000317-RR-B: 001, 003

000361-RR-B: 002

001266-RR-N: 002

001480-RR-N: 002

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 29/09/2017

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

PROMOTOR(A):
Antônio Carlos Scheffer Cezar
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Réu: Ailton Pereira da Silva e outros.
 SENTENÇA

1. RELATÓRIO
1.1. AILTON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado

como incurso nas penas do art. 121, §2º, I, IV e V, combinado com art.
29, ambos do Código Penal, narrando a peça acusatória (fls. 2/4) que no
dia
"4 de JUNHO DE 2010, por volta das 22 horas, na Av. Ayrton Senna,
bairro Cidade Nova, próximo ao Comercial Curió, nesta cidade, o
acusado agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnios,
com Manoel Martins Chaves, a mando de Rogério Pereira da Silva e
José Alves Pinto com a promessa de recompensa, utilizando meio que
dificultou a defesa da vítima e com a finalidade de assegurar a
ocultação, impunidade e a vantagem de outro crime, efetuaram 03
disparos de arma de fogo contra a vítima VILMAR TEIXEIRA MOREIRA,
que veio a falecer aproximadamente às 2h30min do dia 05 de junho de
2010, em razão de anemia aguda por choque hipovolêmico em virtude
de disparo de arma de fogo."

1.2. Integram os autos procedimento investigatório criminal nº 004/2010
da Promotoria de Justiça de Rorainópolis, contendo, dentre
outros:termos de declarações e depoimentos do Inquérito Policial
123/2010, Laudo de Exame de corpo de delito cadavérico (fls. 262/263),
Laudo nº 56/10 com degravações de imagens do dia 04/10/2010 (fls.
665/675), Laudo de Exame Pericial nº 492/10/LAB acompanhado de 01
(uma) camiseta e 01 (uma) bermuda (fls. 676/684), Laudo de Exame
Pericial n 109/10/BAL acompanhado de 03(três) estojos de cartuchos .40
(fls. 687/690).
1.3. Denúncia recebida em 23/08/2010 (fls. 605).
1.4. Os Denunciados Manoel Martins Chaves e Rogério Pereira da Silva
foram citados às fls. 627/628 e apresentaram defesa prévia a fls.
639/654 e 690/716.
1.5. Sem êxito a Citação dos Denunciados AILTON PEREIRA DA SILVA
e José Alves Pinto, na decisão de fls. 720/722 foi determinado o
desmembramento do processo nº 0047.10.001348-2, dando origem aos
presentes autos.
1.6. O Denunciado AILTON PEREIRA DA SILVA foi preso em 02 de
agosto de 2011, em cummprimento do mandado de fls. 726, tendo sido
citado em 03 de outubro de 2011 às fls. 740/741.
1.7. Apresentou resposta à acusação cumulado com pedido de
relaxamento de prisão (fls. 151/159), alegando que não são verdadeiras
as imputações, requerendo o relaxamento da prisão. Arrolou
testemunhas (fls. 159).
1.8. Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido de relaxamento
de prisão (fls. 759/761).
1.9. Decisão indeferindo o pedido de relaxamento de prisão em
20/12/2011 (fls.762/765).
1.9. Audiência de instrução e julgamento, gravada em audiovideo:
depoimento das testemunhas Gilberto Luiz Montagna, SGT PM Mário
Sarmento, PM Rian Carlos Muniz de Almeida. A defesa requereu a
revogação da prisão em virtude do excesso de prazo, o representante do
Ministério Público requereu carga para se manifestar sobre o pedido da
defesa, e foi proferida decisão no sentido de que a audiência foi
realizada somente em relação ao réu José Alves Pinto, para não
procrastinar o processo em relação ao acusado AILTON PEREIRA DA
SILVA.
1.10. Decisão indeferindo o pedido de relaxamento de prisão em
04/05/2012, e determinando novo desmembramento em relação ao réu
José Alves Pinto (fls. 827/828).
1.11. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente AILTON PEREIRA
DA SILVA perante o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (fls.
857/869).
1.12. Audiência em continuação gravada em audiovideo: depoimento
das testemunhas Eggiteangela Dautro Sousa, Tales Alves, Rafael da
Silva Mesquita e Wdemeson Silva Barro, ausente a testemunha Silvanir
Araújo Silva. A defesa requereu a revogação da prisão em virtude do
excesso de prazo, e foi aberto vista ao Ministério Público para
manifestação.
1.13. Foi denegada a ordem do Habeas Corpus impetrado em favor do
paciente AILTON PEREIRA DA SILVA pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima (fls. 899/901).
1.14. O Ministério Público se manifestou contra o pedido de relaxamento
de prisão  (fls. 904/908).
1.15. Decisão indeferindo o pedido de relaxamento de prisão em
24/08/2012 (fls. 921/924).
1.16. Segundo Habeas Corpus impetrado em favor do paciente AILTON
PEREIRA DA SILVA perante o Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima (fls. 953/956).
1.17. Audiência em continuação gravada em audiovídeo: ausentes a
testemunha de acusação Silvanir Araújo Silva e as de defesa que não
foram intimadas. A defesa requereu novamente a revogação da prisão
em virtude do excesso de prazo, e foi aberto vista ao Ministério Público
para manifestação.
1.18. O Ministério Público se manifestou contra o pedido de relaxamento
de prisão, e pela realização da audiência de instrução entre os dias 10 e
19 de dezembro de 2012 (fls. 966).
1.19. Decisão indeferindo o pedido de relaxamento de prisão em
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13/09/2012 (fls.1001/1002).
1.20. Carta Precatória devolvida sem êxito da oitiva do informante Edson
Alves Pinto tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fls. 1018
ter informado a mudança de endereço.
1.21. Audiência em continuação gravada em audiovideo: depoimento
das testemunhas de defesa Sivaldo da Silva e Sebastiana Lima Rosa. O
ministério Público desistiu da oitiva da Testemunha Silvanir Araújo Silva
e a defesa desistiu da oitiva da testemunha Paulo Cesar Karu;
Interrogatório do réu AILTON PEREIRA DA SILVA. A defesa requereu a
revogação da prisão em virtude do excesso de prazo, e foi aberto vista
ao Ministério Público para manifestação.
1.22. O Ministério Público se manifestou no sentido de que continuam
intactos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva,
sendo contrário ao pedido de relaxamento de prisão (fls. 1038).
1.33. Decisão indeferindo o pedido de relaxamento de prisão, com o fito
de assegurar a manutenção da ordem pública, nos termos do arts. 311,
312 e 313 do CPP, proferida em 25/02/2013 (fls. 1044/1045).
1.34. Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória (fls. 1050/1055).
1.35. Concessão de liberdade provisória em 18/04/2013 (fls. 1061/1062).
1.36. Carta Precatória devolvida sem êxito da oitiva do informante Edson
Alves Pinto tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fls. 1099
ter informado a mudança de endereço.
1.37. Carta Precatória devolvida sem êxito da oitiva da testemunha
Jacira Raimunda Couto Ferreira tendo em vista a certidão do Oficial de
Justiça de fls. 1112 ter informado a mudança de endereço.
1.38. O Ministério Público desistiu da oitiva do informante Edson Alves
Pinto e da testemunha Jacira Raimunda Couto Ferreira (fl. 1114-v).
1.39. Em alegações finais (fls.1182/1201), o Ministério Público sustenta
a materialidade conforme Laudo de exame cadavérico de fls. 262/263 e
a cópia do livro de registro hospitalar do Hospital Santa Luzia de fls.
175/176, pugnando pela procedência da pretensão deduzida na
denúncia, com a pronúncia do réu AILTON PEREIRA DA SILVA em
razão da prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I (paga ou
promessa de recompensa), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
e V (para assegurar a ocultação, a impunidade e a vantagem de outro
crime) do Código Penal.
1.40. A defesa, apresentou Alegações Finais (fls. 1249/1254), refutando
os termos da acusação, porque entende não haver provas a sustentar a
pretensão ministerial. No caso, existe apenas a versão apresentada pela
testemunha Lúcio Flávio Peçanha, sócio da empresa Brasil Verde que
ouviu dizer que Rogério teria mandado matar e que Primo e AILTON
eram quem estavam na moto no momento do crime. As demais
testemunhas apenas de "ouvir dizer" "há comentários na cidade" ou
ainda "se ficou sabendo que quem mandou matar a vítima dos autos foi
o pessoal da Brasil Verde", não havendo prova de que quem atirou na
vítima foi o acusado. Nesse sentido, havendo dúvidas, há de se aplicar a
dúvida a favor do acusado e, de consequência, ser proferida a
impronúncia. Ao final, ratifica que pela inexistência de provas de que o
acusado tenha participado de qualquer ato do iter criminis, requer a
absolvição sumária nos termos do art. 415, inciso II e de forma
subsidiária pela impronuncia nos termos do art. 414 ambos do Código de
Processo Penal.
1.41. Certidão de antecedentes criminais (fls. 1246/1247).
1.42. Relatado. DECIDO.
2. PRELIMINAR
2.1. Encerrada a primeira fase do rito escalonado do júri, verifico não
existirem quaisquer irregularidades hábeis de inquiná-lo de nulidade, eis
que, em todos os atos processuais, foram observados os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
2.2. Assim, passo ao juízo de prelibação, nos termos do artigo 413, do
Código de Processo Penal.
3. MATERIALIDADE
3.1. Nesse passo, constata-se que a materialidade do delito de
homicídio encontra-se evidenciada pelo Laudo de exame de corpo de
delito - cadavérico  nº 3.363/IML-RR/10, o qual concluiu que a morte da
vítima foi causada por anemia aguda por choque hipovolêmico em
virtude de disparo de arma de fogo  (fls.262/263).
4. INDÍCIOS DE AUTORIA
4.1. Na fase policial foram ouvidas 50 (cinquenta) pessoas, sendo
elaborado relatório de missão Policial Civil (fl. 87), além de 03 (três)
reconhecimentos pessoais (fls. 204; 206 e 209).
4.2. Da prova testemunhal produzida, extrai-se de relevante o que
segue:
4.2.1 SILVANIR ARAÚJO DA SILVA (informante), ao ser ouvida em
juízo, relatou (sem fidelidade de transcrição) que era mãe da namorada
da vítima; que estava na calçada conversando com a vítima, a qual
ainda estava montada na motocicleta; que veio uma motocicleta com 02
(duas) pessoas, fizeram um retorno rápido; que um dos executores,
após efetuar o disparo, mexeu no bolso da vítima; que depois a vítima
caiu os executores foram embora; que foi com a vítima até o hospital;
que lá no hospital uma pessoa de nome "Polaco" perguntou para a
vítima quem tinha feito aquilo; que VILMAR disse apenas "BRASIL

VERDE"; que pensava ser o nome de alguém, sabendo posteriormente
que "BRASIL VERDE" se tratava de uma serraria; que antes a vítima
não lhe disse que estava sendo ameaçada; que antes da morte de
VILMAR a esposa do madeireiro "CARLINHOS" (EDIENE) falou para a
vítima que fosse embora, pois sabia que o pessoal da madeireira
"BRASIL VERDE" poderia matá-lo; que já ouviu dizer que vítima mexia
com "notas frias"; que ouviu dizer que a vítima vendia "notas frias" para
as serrarias. A informante confirmou integralmente seu depoimento
prestado no Ministério Público.
4.2.2 O informante TALES ALVES, ao ser ouvido na delegacia, disse
que tomou conhecimento por intermédio de terceiros de que a vítima foi
morta em razão de ter feito uma cobrança de dívida de uma serraria
localizada na Vila Nova Colina, a Serraria Brasil Verde. Disse que no dia
seguinte estava hospedado no hotel Uiramutã e encontrou o réu
MANOEL no rol do referido hotel. Na fase judicial a testemunha
confirmou o depoimento prestado na fase administrativa.
4.2.3 RIAN CARLOS MUNIZ DE ALMEIDA, Policial Militar, ao ser ouvido
em juízo, disse que estava de serviço no dia da morte da vítima; que ao
chegar ao local dos fatos a vítima já havia sido removida para o hospital;
que o Agente de Polícia CRENIO já se encontrava no local, o qual
recolheu 03 (três) cápsulas de munição "ponto 40"; que seguiu com a
guarnição para o hospital; que ingressou no hospital e visualizou a
vítima, a qual ainda estava com vida; que questionada sobre o que tinha
acontecido, a vítima respondeu: "os caras me pegaram, eu não aguento,
vou morrer"; que questionou quem tinha feito aquilo, tendo a vítima
respondido que foi o pessoal da Brasil Verde; que foi por causa de
dinheiro, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); que pediu que a vítima
falasse o nome da pessoa, momento em que a vítima disse: "ZEZINHO"
da Colina. Afirmou que logo em seguida saiu do local, momento em que
o Sargento SARMENTO foi falar com a vítima. Acrescentou, ainda, que
após a morte da vítima ficou sabendo que o executor dos disparos era
conhecido por alcunha "PRIMO".
4.2.4 No Ministério Público o Policial RIAN CARLOS MUNIZ DE
ALMEIDA narrou que no dia seguinte aos fatos ouviu comentários de
que o indivíduo que teria efetuado os disparos era uma pessoa
conhecida pela alcunha de "PRIMO" e que teria sido a mando de uma
pessoa conhecida por "ZEZINHO", um dos sócios da madereira Brasil
Verde (fl. 25).
4.2.5 O Sargento da Polícia Militar MÁRIO SARMENTO DA SILVA, que
também estava de serviço no dia do crime, confirmou os fatos narrados
pelo Policial RIAN, acrescentando que se dirigiu ao hospital e conversou
com a vítima VILMAR; disse que questionou a vítima sobre quem teria
feito aquilo, tendo a vítima respondido: foi o pessoal da "Brasil Verde";
que depois ficou sabendo que uma pessoa conhecida por "PRIMO" veio
de fora para executar o crime; que "ZEZINHO" é um dos donos da
madeireira Brasil Verde.
4.2.6 A testemunha WDEMESON SILVA BARROS, a qual era
funcionário da vítima, relatou em juízo que sua função na empresa era
emitir notas de transporte de madeiras e que nada sabia sobre assuntos
fiscais. Citou que teve uma época em que a vítima VILMAR queria
vender bloco de notas para a madeireira Brasil Verde, mas o pessoal
dessa empresa não aceitou.
4.2.7 Afirmou a testemunha WDEMESON que conhecia "ZEZINHO" da
madeireira Brasil Verde; que ROGÉRIO é o dono da madereira Brasil
Verde; que viu MANOEL, conhecido como "PRIMO" algumas vezes; que
acredita que MANOEL trabalhava para o réu ROGÉRIO; que não sabe
qual era a função de acusado MANOEL MARTINS; que não sabe acerca
da negociação entre vítima e acusados.
4.2.7 EGGITEANGELA DALTRO SOUZA, ouvida na qualidade de
informante, em juízo, narrou que no momento dos fatos estava no Bar do
Bira, local próximo de onde ocorreram os fatos, quando visualizou uma
camionete branca parar na esquina e descer uma pessoa de camisa
branca, com listras vermelhas ou vinho, que foi até o meio do salão do
bar e fez um sinal de positivo em direção ao carro. Citou que dentro do
carro estava "ZEZINHO" e mais 03 (três) pessoas.
4.2.8 Afirmou que a pessoa que anteriormente tinha descido do referido
carro pegou uma cerveja e entrou no carro novamente. Mencionou que o
veículo entrou na próxima via à direita, ouvido os estampidos, em media,
15 (quinze) minutos depois da saída do referido veículo do local. Narrou
que uma pessoa de nome DIEGO disse: "foi tiro, olha lá o cara no chão",
momento em que ela saiu em direção ao local e percebeu que pessoa
atingida era VILMAR.
4.2.9 Por fim, ao ser novamente inquirida pelo Promotor de Justiça, a
testemunha respondeu ter 100% (cem por cento) de certeza de que
quem estava na camionete era "ZEZINHO" (referindo-se a JOSÉ ALVES
PINTO), um dos donos da madereira Brasil Verde, haja vista que o vidro
do carro foi baixado e foi possível visualizar os ocupantes do veículo.
Esclareceu que a pessoa que saiu da camionete tem semelhança com o
corréu MANOEL MARTINS.
4.2.10 EDSON ALVES PINTO, irmão do acusado no feito desmembrado
JOSÉ ALVES PINTO, vulgo "ZEZINHO", também ouvido na qualidade
de informante (sem fidelidade de transcrição), afirmou que reside em
Tailândia-PA; que JOSÉ ALVES PINTO veio para Roraima pouco tempo
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antes do crime; que inicialmente foi convidado pelo corréu ROGÉRIO
para montar uma empresa no ramo de madeira em Angola em
sociedade; que o réu MANOEL veio para Roraima a convite do corréu
ROGÉRIO; que conheceu AILTON PEREIRA DA SILVA na semana em
que ocorreu o crime; que ROGÉRIO disse que AILTON estava vindo a
Roraima para buscar um caminhão; que AILTON só o cumprimentou,
não deu nenhuma palavra; que AILTON foi a sua casa, demorando lá
por volta de 30 a 40 minutos; que AILTON disse que tinha que pegar o
voo para Roraima e saiu; que ROGÉRIO continuou no local; que
MANOEL veio para Roraima "puxar" madeira para ROGÉRIO, e não
para a empresa Brasil Verde; que depois disso ficou sabendo que
ROGÉRIO e "PRIMO" tinham sidos presos; que conheceu AILTON dois
dias antes do assassinato em Belém-PA; que ouviu falar muito de
AILTON no Estado do Pará e que tais comentários era só coisa ruim, de
assassinato por porte de AILTON; que após o crime ficou sabendo que a
vítima VILMAR esteve na empresa Brasil Verde uma semana antes do
ocorrido em busca de receber um dinheiro que empresa devia a ele; que
"ZEZINHO" disse que a empresa Brasil Verde não devia para a vítima,
argumentando que a dívida, possivelmente, era de ROGÉRIO, e não da
empresa Brasil Verde; que a vítima ligou para ROGÉRIO ameaçando o
denunciar junto à Polícia Federal e a órgãos ambientais, partindo daí o
começo de toda a história; que todas as pessoas confirmaram que
houve essa divergência entre ROGÉRIO e VILMAR; que AILTON voltou
para o Pará e ficou foragido; que um belo dia AILTON o procurou em
Tailândia-PA, por intermédio de uma pessoa que hoje é vereador no
Pará; que foi até a empresa dessa pessoa falar com AILTON, o qual
estava muito assustado; que conversou com AILTON por,
aproximadamente 15 a 20 minutos, quando ele detalhou toda a história,
dizendo que VILMAR vendeu um bloco de notas para ROGÉRIO por R$
20.000,00 (vinte mil reais), tendo ROGÉRIO efetivado o pagamento do
referido valor, mas que devido a utilização dessas notas por ROGÉRIO
gerou um débito grande junto ao fisco estadual; que AILTON disse que
estava precisando de dinheiro, tendo a testemunha afirmado que
conseguiria o dinheiro para AILTON, que este o procurasse no seu
escritório no dia seguinte; que foi à delegacia e informou fato; que o
delegado mandou alguns policiais para seu escritório e, quando AILTON
chegou, foi preso pelos policiais dentro de seu escritório; que AILTON
confessou o crime e detalhou toda a história, dizendo que foi ele quem
efetuou os disparos contra a vítima; que MANOEL ficou responsável por
pilotar a motocicleta e AILTON efetuar os disparos com a arma e pegar o
telefone e carteira, simulando um assalto; que MANOEL também teria
que pegar o celular e a carteira da vítima, mas no calor dos fatos não
fez; que ROGÉRIO era o mandante do crime; que minutos antes
MANOEL simulou que seu filho estava doente e foi à farmácia comprar
um remédio; que MANOEL, na madrugada seguinte ao crime, e levou
AILTON para aeroporto de Boa Vista-RR, por isso que MANOEL estava
no hotel Uiramutã no dia seguinte; que havia todo um roteiro para
justificar as coisas; que AILTO tinha vendido um caminhão para
ROGÉRIO, mas não tinha recebido; que o valor era em torno de R$
55.000,00 (cinquenta e cindo mil reais); que a condução da investigação
foi para inocentar ROGÉRIO e incriminar a empresa Brasil Verde,
inclusive o Delegado do caso, Marcelo Renalt, recebeu propina para
mudar a linha de investigação; que visitou ROGÉRIO no presídio; que é
fato que foi ROGÉRIO o mandante do crime; que é fato inequívoco que
VILMAR, por intermédio de sua empresa, prestava serviço para
ROGÉRIO; que MANOEL, quando veio para Roraima montar a empresa,
tinha saído há poucos dias da prisão por acusação de outro homicídio
em Tailândia-PA; que ROGÉRIO já foi preso em Tailândia-PA por
falsificação de documentos fiscais, o mesmo modus operandi envolvido
neste caso; que no dia dos fatos seu irmão JOSÉ ALVES PINTO estava
em MANAUS-AM; que as passagens de AILTON para Boa Vista foram
compradas com um cartão de crédito roubado (mídia CD de fl. 1.339).
4.2.11 Ressalte-se que nas folhas 1.240/1.241 consta a informação,
enviada pela empresa aérea Gol em que se constata que o réu AILTON
PEREIRA DA SILVA embarcou no aeroporto de Boa Vista-RR, no dia 06
de outubro de 2010, com destino a Belém-PA, ou seja, dois dias após o
crime.
4.2.12 O réu AILTON PEREIRA DA SILVA, durante seu interrogatório
em juízo (sem fidelidade de transcrição), negou ter praticado o crime,
entretanto, confirmou veio para o Estado de Roraima de avião, na
companhia aérea Gol, mas que não se recordava da data. Confirmou
que se encontrou com o informante EDSON ALVES PINTO e que foi
preso pela polícia no escritório dele em Tailândia, no Estado do Pará,
argumentando que foi por força do acaso sua prisão dentro do escritório
do informante EDSON.
4.3. Assim, ante as provas produzidas durante a instrução e por
intermédio de uma análise técnica dos requisitos previstos no artigo 413,
do Código de Processo Penal, verifico que estão suficientemente
demonstrados os indícios de autoria face ao Denunciado, consoante
narrada na exordial.
4.4. Em tais circunstâncias, é uníssona a jurisprudência no sentido de
que o Denunciado deve ser pronunciado, para que o juízes naturais da
causa se pronunciem sobre o mérito dos elementos constante dos autos

e consequente tese defensiva.
4.5. Ressalte-se que, na primeira fase desse processo apura-se tão
somente a competência para julgamento, se da justiça comum ou do júri.
4.6. Destaco, por pertinente, que sendo a pronúncia uma decisão
processual, de caráter provisório, não cabe ao juiz adentrar ao mérito da
causa, admitindo-se, tão-somente, a análise acerca da probabilidade de
procedência da acusação.
4.7. Quanto a tese da defesa, frise-se que, mesmo em caso de eventual
dubiedade na prova, essa próspera no sentido da pronúncia, conforme
princípio do "in dúbio pro societate". Por tais razões, prudente, neste
momento, remeter a análise do caso ao Tribunal Popular.
4.8. Desta feita, diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas nas
fases judicial e administrativa, os quais apontam o acusado como autor
do crime, torna-se inviável a impronúncia, tampouco a absolvição
sumária.
4.9 Assim, quanto à autoria têm-se, diante dos elementos colhidos
durante a instrução realizada sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, indícios de que o acusado "em tese" é o autor do delito.
5. QUALIFICADORAS
5.1. O Órgão Ministerial imputou ao Denunciado as qualificadoras
previstas nos incisos I, IV e V do §2º do artigo 121 do Código Penal,
narrando que o crime de homicídio qualificado ocorreu mediante paga e
promessa de recompensa, com uso do meio que dificultou a defesa da
vítima e para assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro
crime, o que me parece não estarem dissociadas do acervo probatório.
5.2. Assim, nesta fase, percebe-se a procedência das qualificadoras
declinadas na denúncia, eis que se mostram indiciárias, razão pela qual
merecem que sejam levadas à apreciação pelo juiz natural da causa.
5.3. A Jurisprudência pátria é firme no entendimento sobre a
impossibilidade do Juiz singular afastar as qualificadoras, na fase de
admissibilidade da acusação, quando há indícios de sua presença
quando da análise superficial do conjunto probatório:
Ementa:  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESPROVIMENTO. I - A
DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO FICA
RESTRITA ÀS QUESTÕES SUSCITADAS EM SUAS RAZÕES. II - A
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA, NA FASE DA PRONÚNCIA,
SOMENTE PODE OCORRER QUANDO ESTIVER TOTALMENTE
DISSONANTE DO ACERVO PROBATÓRIO, DEVENDO TAL
CONCLUSÃO SER EXTRAÍDA DA ANÁLISE SUPERFICIAL DOS
FATOS. III - SE HÁ INDÍCIOS DE QUE O RÉU PRATICOU O CRIME
MUNIDO DO SENTIMENTO DE VINGANÇA, A QUALIFICADORA DO
MOTIVO TORPE DEVE SER MANTIDA A FIM DE QUE O CONSELHO
DE SENTENÇA POSSA EXAMINÁ-LA. IV - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (Classe do Processo: RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO 20080810054447RSE DF; Registro do Acórdão Número:
706510; Data de Julgamento: 22/08/2013; Órgão Julgador: 3ª TURMA
CRIMINAL; Relator: NILSONI DE FREITAS; Publicação no DJU:
29/08/2013 Pág.: 195;
Decisão: CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO. UNÂNIME.).
5.4. Com efeito, nesta fase, dois requisitos são bastantes para o
encaminhamento do acusado para julgamento no Júri Popular, vale
dizer, a existência do crime e dos indícios da autoria. E estes dois
requisitos foram demonstrados a contento.
5.5. Assim, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria e,
constatados, a princípio, o animus necandi do agente, mostra-se
necessária à pronúncia do réu.
6. CONCLUSÃO
6.1. Posto isso, admito a imputação para pronunciar AILTON PEREIRA
DA SILVA, já qualificado, como incurso nas penas do art. art. 121, § 2º,
incisos I, IV e V do Código Penal Brasileiro, nos termos do disposto no
art. 413, caput, do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a
julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Circunscrição.
6.2. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes, independentemente de
conclusão, para se manifestarem nos termos e no prazo do art. 422 do
Código de Processo Penal.
6.3. Concedo ao acusado o benefício do art. 413, §3o, do CPP, vez que
permanece em liberdade e não se apresentam configurados os
requisitos autorizadores da prisão cautelar neste momento.
6.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
6.5 Rorainópolis, 29/09/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Advogado(a): Paulo Sergio de Souza

002 - 0000713-56.2016.8.23.0047
Nº antigo: 0047.16.000713-5
Réu: Girley dos Santos Mangabeira e outros.
PUBLICAÇÃO: Intimação da defesa do réu GIRLEY, para apresentar
resposta a acusação do aditamento à Denúncia, no prazo de 10 dias.
Advogados: Mauro Silva de Castro, José Maria de Aguiar da Silva Neto,
Eloi Barbosa da Silveira, Lyniker Meneses Cavalcante Gomes
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003 - 0001348-47.2010.8.23.0047
Nº antigo: 0047.10.001348-2
Réu: M.M.C. e outros.
 SENTENÇA

1. RELATÓRIO
1.1. MANOEL MARTINS CHAVES e ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA,
ambos já qualificados nos autos do processo em epígrafe, foram
denunciados como incurso nas penas do art. 121, §2º, I, IV e V,
combinado com art. 29, ambos do Código Penal, narrando a peça
acusatória (fls. 02/04) que:
"no dia 04 de JUNHO DE 2010, por volta das 22h, na Av. Ayrton Senna,
bairro Cidade Nova, próximo ao Comercial Curió, nesta cidade, o
acusado MANOEL MARTINS CHAVES agindo de forma livre e
consciente, em unidade de desígnios, com Ailton Pereira da Silva, a
mando do acusado ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA e de José Alves
Pinto com a promessa de recompensa, utilizando-se de meio que
dificultou a defesa da vítima e com a finalidade de assegurar a
ocultação, impunidade e a vantagem de outro crime, efetuaram 03 (três)
disparos de arma de fogo contra a vítima VILMAR TEIXEIRA MOREIRA,
que veio a falecer aproximadamente às 2h30min do dia 05 de junho de
2010, em razão de anemia aguda por choque hipovolêmico em virtude
de disparo de arma de fogo."

1.2. Integram os autos procedimento investigatório criminal nº 004/2010
da Promotoria de Justiça de Rorainópolis, contendo, dentre
outros:termos de declarações e depoimentos do Inquérito Policial
123/2010, Laudo de Exame de corpo de delito cadavérico (fls. 262/263),
Laudo nº 56/10 com degravações de imagens do dia 04/10/2010 (fls.
665/675), Laudo de Exame Pericial nº 492/10/LAB acompanhado de 01
(uma) camiseta e 01 (uma) bermuda (fls. 676/684), Laudo de Exame
Pericial n 109/10/BAL acompanhado de 03(três) estojos de cartuchos .40
(fls. 687/690).
1.3. Denúncia recebida em 19/08/2010 (fls. 606).
1.4. Denunciado MANOEL MARTINS CHAVES foi citado à fls. 629/630 e
apresentou defesa prévia à fls. 693/718, tendo arrolado 10 (dez)
testemunhas, sendo 09 domiciliadas em Rorainópolis e 01 em
Maceió/AL.
1.5. Denunciado ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA foi citado à fls. 637/638
e apresentou defesa prévia à fls. 641/655, tendo arrolado 08 (oito)
testemunhhas, todas domiciliadas no Estado do Pará.
1.6. Sem êxito a Citação dos Denunciados Ailton Pereira da Silva e José
Alves Pinto, na decisão de f ls.  723/725 foi  determinado o
desmembramento do processo nº 0047.10.001348-2, prosseguindo este
feito somente em relação aos réus MANOEL MARTINS CHAVES E
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA.
1.7. Audiência de instrução e julgamento gravada em audiovídeo
realizada em 28/09/2010, oitiva dos depoimentos das testemunhas de
acusação: Rian Carlos Muniz de Almeida, Mario Sarmento da Silva,
Silvanir Araújo Silva, Wdemeson Silva Barros, Tales Alves, Eggiteangela
Daltro Souza, Gilberto Luiz Montagna, e Jacira Raimundo Couto Ferreira
(fl. 784) a audiência se realizou sem a presença dos acusados mas com
o consentimento dos advogados de defesa.
1.8. Audiência em continuação gravada em audiovideo realizada em
26/10/2010 oitiva dos depoimentos das testemunhas de defesa do
acusado MANOEL MARTINS CHAVES: Damião Waber Sobolotsky,
Maria de Jesus Guimarães, Marcelo Renault Menezes, Edsondaci Souza
Teixeira, Claudemir Madeiros Padilha, Marcos Vinícios Ferreira de
Oliveira, Vilson Alves Braga e Antônio José Gomes da Silva. Foram
ouvidas na qualidade de testemunhas do Juízo Ediene de Sousa Silva,
Crenio de Sousa Silva, Rafael da Silva Mesquita e Robson Rodrigues
dos Santos. (fls. 889/893)2
1.9. As testemunhas indicadas pela defesa do acusado ROGÉRIO
PEREIRA DA SILVA: Arildo Vasconcelos Marinho, Luismar Rosa
Fernandes, Valdinon Vicente da Silva e Celso Thadeu Alves, Isaac
Teixeira e Carlos César Brasileiro de Sousa foram ouvidas precatória
(fls. 1083, 1084, 1142 e 1162).
1.10. Audiência em continuação gravada em audiovideo realizada em
17/04/2012 oitiva do informante Valdir Ferreira Santos (fl. 1221).
1.11. A testemunha Edson Alves Pinto foi ouvida na qualidade de
testemunha do Juízo por carta precatória (fls. 1315/1316).
1.12. As partes desistiram da oitiva da testemunha Joilma Teodoro da
Silva (fl. 1058) e da informante Dhulia Nayara da Silva Sousa (fl. 1057).
1.13. Termos de interrogatórios dos acusados constam nas folhas
1336/1337.
1.14. Em alegações finais (fls.1371/1391), o Ministério Público sustenta
a materialidade conforme Laudo de exame cadavérico de fls. 262/263 e
a cópia do livro de registro hospitalar do Hospital Santa Luzia de fls.
175/176, pugnando pela procedência da pretensão deduzida na
denúncia, com a pronúncia do réu MANOEL MARTINS CHAVES em
razão da prática do crime do artigo 121, § 2º,incisos I (paga ou promessa
de recompensa), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para
assegurar a ocultação, a impunidade e a vantagem de outro crime) do

Código Pena.
1.15. Quanto ao réu ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, o Ministério
Público pugnou em síntese pela pronúncia em razão da prática do crime
do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (recursos que dificultou a
defesa da vítima) e V (para assegurar a ocultação, a impunidade e a
vantagem de outro crime), do Código Penal.
1.16. A defesa, dos acusados MANOEL MARTINS CHAVES e
ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA apresentou Alegações Finais
(fls.1403/1450 e 1451/1491), em síntese refutando os termos da
acusação, postulando pela impronúncia dos acusados, haja vista não ter
se concretizado os indícios suficientes de autoria, por entender que
estes são fruto da fertilidade da imaginação do Delegado Presidente do
Inquérito e do Promotor de Justiça que acreditaram numa estória
fantasiosa e romanesca, a qual não encontrou eco na prova judicial dos
autos. Nesse sentido, havendo dúvidas, há de se aplicar a dúvida a favor
dos acusados e, de consequência, ser proferida a impronúncia. Ao final,
ratifica que pela inexistência de provas de que os acusados tenham
participado dos atos do iter criminis, requer a impronuncia nos termos do
art. 414 do Código de Processo Penal.
1.17. Certidão de antecedentes criminais (fls. 1493/1497).
1.18. Relatado. DECIDO.
2. PRELIMINAR
2.1. Encerrada a primeira fase do rito escalonado do júri, verifico não
existirem quaisquer irregularidades hábeis de inquiná-lo de nulidade, eis
que, em todos os atos processuais, foram observados os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
2.2. Assim, passo ao juízo de prelibação, nos termos dos requisitos
insculpidos no artigo 413, do Código de Processo Penal.
3. MATERIALIDADE
3.1. Nesse passo, constato que a materialidade do delito de homicídio
encontra-se evidenciada pelo Laudo de exame de corpo de delito -
cadavérico  nº 3.363/IML-RR/10, o qual concluiu que a morte da vítima
foi causada por anemia aguda por choque hipovolêmico em virtude de
disparo de arma de fogo  (fls.262/263).
4. INDÍCIOS DE AUTORIA
4.1. Na fase administrativa foram ouvidas 50 pessoas, sendo elaborado
relatório de missão Policial Civi l  (f l .  87), além de 03 (três)
reconhecimentos pessoais (f ls. 204; 206 e 209).
4.2. Da prova testemunhal produzida, extrai-se de relevante o que
segue.
4.2.1. SILVANIR ARAÚJO DA SILVA (informante), ao ser ouvida em
juízo, relatou (sem fidelidade de transcrição) que era mãe da namorada
da vítima; que estava na calçada conversando com a vítima, a qual
ainda estava montada na motocicleta; que veio uma motocicleta com 02
(duas) pessoas, fizeram um retorno rápido; que um dos executores,
após efetuar o disparo, mexeu no bolso da vítima; que depois a vítima
caiu os executores foram embora; que foi com a vítima até o hospital;
que lá no hospital uma pessoa de nome "Polaco" perguntou para a
vítima quem tinha feito aquilo; que VILMAR disse apenas "BRASIL
VERDE"; que pensava ser o nome de alguém, sabendo posteriormente
que "BRASIL VERDE" se tratava de uma serraria; que antes a vítima
não lhe disse que estava sendo ameaçada; que antes da morte de
VILMAR a esposa do madeireiro "CARLINHOS" (EDIENE) falou para a
vítima que fosse embora, pois sabia que o pessoal da madeireira
"BRASIL VERDE" poderia matá-lo; que já ouviu dizer que vítima mexia
com "notas frias"; que ouviu dizer que a vítima vendia "notas frias" para
as serrarias. A informante confirmou integralmente seu depoimento
prestado no Ministério Público.
4.2.2. O informante TALES ALVES, ao ser ouvido na delegacia, disse
que tomou conhecimento por intermédio de terceiros de que a vítima foi
morta em razão de ter feito uma cobrança de dívida de uma serraria
localizada na Vila Nova Colina, a Serraria Brasil Verde. Disse que no dia
seguinte estava hospedado no hotel Uiramutã e encontrou o réu
MANOEL no rol do referido hotel. Na fase judicial a testemunha
confirmou o depoimento prestado na fase administrativa.
4.2.3. GILBERTO LUIZ MONTAGNA, "Betão", amigo da vítima, ouvida
na qualidade de informante, relatou que a vítima disse para o declarante
que tinha um acerto com o dono da madereira Brasil Verde e que
receberia em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); que receberia
esse valor na segunda feira seguinte em que foi morto; que na época
surgiu comentário de que teria sido o dono da madereira Brasil Verde
que teria mandado matar VILMAR; que esteve com a vítima no hospital,
a qual lhe disse "amigo, acabou tudo, eu vou morrer"; que a esposa do
madereiro Carlinhos também estava no hospital e perguntou para a
vítima quem tinha atirado nele, tendo a vítima respondido que foram os
caras da Brasil Verde.
4.2.4. JACIRA RAIMUNDO COUTO (testemunha) afirmou em juízo que
estava trabalhando no salão de beleza onde se encontravam 02 (duas)
mulheres conversando acerca do fato de seus maridos estarem presos;
que estava fazendo as unhas de uma das mulheres; que a referida
mulher iniciou uma conversa sobre a morte da vítima; que as referidas
mulheres disseram que pagariam R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
incriminar outras pessoas; disseram que tinham dinheiro para pagar
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pessoas para testemunharem a favor de seus maridos; que as referidas
mulheres queriam falar com o irmão da testemunha; que por acaso seu
irmão foi ao salão para entregar uma chave à testemunha; que as
referidas mulheres viram quem era seu irmão; que 03 (três) dias depois
seu irmão desapareceu e a motocicleta foi encontrada dentro da reserva
indígena no Jundiá; que seu irmão até hoje continua desaparecido; que
a testemunha não reconheceu sua voz na gravação; que ficou sabendo
que seu irmão desaparecido teria dito que "Betão" devia 20.000,00 (vinte
mil reais) para a vítima.
4.2.5. RIAN CARLOS MUNIZ DE ALMEIDA, Policial Militar, ao ser
ouvido em juízo, disse que estava de serviço no dia da morte da vítima;
que ao chegar ao local dos fatos a vítima já tinha sido removida para o
hospital; que o Agente de Polícia CRENIO já se encontrava no local, o
qual recolheu 03 (três) cápsulas de munição .40; que seguiu com a
guarnição para o hospital; que ingressou no hospital e visualizou a
vítima, a qual ainda estava com vida; que questionada sobre o que tinha
acontecido, a vítima respondeu: "os caras me pegaram, eu não aguento,
vou morrer"; que questionou quem tinha feito aquilo, tendo a vítima
respondido que foi o pessoal da Brasil Verde; que foi por causa de
dinheiro, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); que pediu que a vítima
falasse o nome da pessoa, momento em que a vítima disse: "ZEZINHO"
da Colina. Acrescentou, ainda, que após a morte da vítima ficou
sabendo que o executor dos disparos era conhecido por alcunha
"PRIMO".
4.2.6. No Ministério Público o Policial RIAN CARLOS MUNIZ DE
ALMEIDA narrou que no dia seguinte aos fatos ouviu comentários de
que o indivíduo que teria efetuado os disparos era uma pessoa
conhecida pela alcunha de "PRIMO" e que teria sido a mando de uma
pessoa conhecida por "ZEZINHO", um dos sócios da madereira Brasil
Verde (fl. 25).
4.2.7. O Sargento da Polícia Militar MÁRIO SARMENTO DA SILVA, que
também estava de serviço no dia do crime, confirmou os fatos narrados
pelo Policial RIAN, acrescentando que se dirigiu ao hospital e conversou
com a vítima VILMAR; disse que questionou a vítima sobre quem teria
feito aquilo, tendo a vítima respondido: foi o pessoal da "Brasil Verde";
que depois ficou sabendo que uma pessoa conhecida por "PRIMO" veio
de fora para executar o crime; que "ZEZINHO" é um dos donos da
madereira Brasil Verde;
4.2.8. A testemunha WDEMESON SILVA BARROS, a qual era
funcionário da vítima, relatou em juízo que sua função na empresa era
emitir notas de transporte de madeiras e que nada sabia sobre assuntos
fiscais. Citou que teve uma época em que a vítima VILMAR queria
vender bloco de notas para a madereira Brasil Verde, mas o pessoal
dessa empresa não aceitou.
4.2.9. Afirmou a testemunha WDEMESON que conhecia "ZEZINHO" da
madereira Brasil Verde; que ROGÉRIO é o dono da madereira Brasil
Verde; que viu MANOEL, conhecido como "PRIMO" algumas vezes; que
acredita que MANOEL trabalhava para o réu ROGÉRIO; que não sabe
qual era a função de acusado MANOEL MARTINS; que não sabe acerca
da negociação entre vítima e acusados.
4.2.10. EGGITEANGELA DALTRO SOUZA, testemunha ouvida em
juízo, narrou que no momento dos fatos estava no Bar do Bira, local
próximo de onde ocorreram os fatos, quando visualizou uma camionete
branca parar na esquina e descer uma pessoa de camisa branca, com
listras vermelhas ou vinho, que foi até o meio do salão do bar e fez um
sinal de positivo em direção ao veículo. Citou que dentro do carro estava
"ZEZINHO" e mais 03 (três) pessoas.
4.2.11. Afirmou que a pessoa que anteriormente tinha descido do
referido carro pegou uma cerveja e entrou no veículo novamente.
Mencionou que veículo entrou na próxima via à direita, ouvido os
estampidos, em media, 15 (quinze) minutos depois da saída do referido
veículo do local. Narrou que uma pessoa de nome DIEGO disse: "foi tiro,
olha lá o cara no chão", momento em que ela saiu em direção ao local e
percebeu que a pessoa atingida era VILMAR; que a vítima foi levada
para o hospital em um carro.
4.2.12. Por fim, ao ser novamente inquirida pelo Promotor de Justiça, a
testemunha respondeu ter 100% de certeza de que quem estava na
camionete era "ZEZINHO" (referindo-se a JOSÉ ALVES PINTO), um dos
donos da madereira Brasil Verde, haja vista que o vidro do carro foi
baixado e foi possível visualizar os ocupantes do veículo. Esclareceu
que a pessoa que saiu da camionete tem semelhança com o corréu
MANOEL MARTINS. Afirmou que no dia do velório da vítima, ao
conversar com a ex-namorada de VILMAR, ficou que sabendo que este
estava com comportamento estranho, vez que tinha mudado de casa,
não costumava dormir mais de 02 (duas) noites seguidas no mesmo
local e que já tinha vendido todos seus pertences.
4.2.13. CRENIO DE SOUSA SILVA, Agente de Polícia Civil, relatou que
na noite dos fatos estava no Bar do Bira, próximo de onde a vítima foi
alvejada com disparos de arma de fogo, quando ouviu os três disparos
seguidos e, ao olhar para a direção de onde vinha o som dos
estampidos, viu uma motocicleta e uma pessoa caída ao chão, bem
como uma pessoa guardando a arma da cintura e montando na garupa
da motocicleta, saindo do local em alta velocidade em direção à BR 174.

4.2.14. Afirmou, ainda, que após analisar as imagens das câmeras
instaladas próximas ao local do crime, constatou que os dois ocupantes
da motocicleta, inicialmente, passaram pelo local onde se encontravam a
vítima para confirmar se realmente era VILMAR (vítima) e, logo em
seguida, retornaram na contramão até o local onde se encontrava a
vítima, efetuando os três disparos.
4.2.15. Confirmou que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local
do crime, descrevendo que a vítima estava caída ao chão e sua
motocicleta caída por cima de uma das pernas. Havia no local três
estojos de munição .40, as quais foram pela testemunha recolhidas e
entregue para a guarnição da Polícia Militar. Ao ser questionada,
respondeu a testemunha que a pessoa que efetuou os disparos tinha,
aproximadamente, 1.7m e estava usando uma camisa de cor clara com
listras.
4.2.16. Mencionou a testemunha que no dia seguinte ao crime recebeu
uma denúncia anônima, (via 194), dando conta de que o autor do crime
contra a vítima VILMAR era uma pessoa de nome AIRTON, vulgo
"PADRE" ou "COMPADRE", que no dia seguinte tinha pegado um voo
de Boa Vista-RR a Manaus-AM e outro voo de Manaus a Belém-PA.
Confirmou que foi a própria testemunha quem atendeu ao telefone e a
pessoa que passou as informações tinha voz de homem, narrando com
suas palavras: "vocês só prenderam uma parte, deixaram escapar um, o
outro, AILTON, vulgo "PADRE", já foi deixado no aeroporto de Boa Vista
pelo seu comparsa". Respondeu que a pessoa que estava ao telefone
não disse o nome do comparsa referido na conversa, dando a entender
que um já estava preso e que o outro escapou.
4.2.17. Ressalte-se que nas folhas 1.104/1.106 consta a informação,
enviada pela empresa aérea Gol, em que se constata que AILTON
PEREIRA DA SILVA, réu no feito 047.11.001.335-7 em razão do
desmembramento deste processo, embarcou no aeroporto de Boa Vista-
RR, no dia 06 de outubro de 2010, com destino a Belém-PA, ou seja,
dois dias após o crime,
4.2.18. As testemunhas de defesa RAFAEL DA SILVA MESQUITA,
ANTONIO JOSÉ GOMES DA SILVA, MARIA DE JESUS GUIMARÃES,
VILSON ALVES BRAGA, CLAUDEMIR MADEIROS PADILHA, ISAAC
TEIXEIRA (fls.1.142) e CARLOS CÉSAR BRASILEIRO DE SOUZA
(fl.1.159), ao serem ouvidas em juízo, não trouxeram dados relevantes
para os esclarecimentos dos fatos, além dos já apresentados pelas
demais testemunhas.
4.2.19. A testemunha de defesa EDSONDACI SOUZA TEIXEIRA (ex-
funcionário da empresa Brasil Verde), declarou que em juízo que
acredita que são sócios da empresa Brasil Verde os réus ROGÉRIO,
"ZEZINHO", EDSON PINTO e "BATISTA".
4.2.20. ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS, Policial Militar ouvido na
qualidade de testemunha do juízo, ao ser inquirido na fase judicial,
confirmou os fatos trazidos pelos demais policiais militares que também
estavam de serviço no dia do crime. Afirmou que no dia seguinte o
comentário de toda a população mencionava que os donos da madereira
Brasil Verde pagaram pessoas para executarem a vítima VILMAR, por
questões de dívida, algo em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), que os donos da Brasil Verde devia para VILMAR. Disse que logo
após o crime foi até a sede da madereira Brasil Verde e o vigia do local
informou que o proprietário tinha viajado.
4.2.21. EDIENE SOUSA SILVA, ouvida na qualidade de informantes
(sem fidelidade de transcrição), disse em juízo que a vítima tinha aberto
uma empresa; que a empresa também transportava madeira; que estava
na sua casa na noite do crime; que ficou sabendo que VILMAR tinha
sido alvejado por intermédio de seu irmão, o Policial Civil CRENIO; que
chegou a ingressar na sala do hospital onde vítima estava sendo
atendida; que tinha muita gente na sala entre médicos e enfermeiros;
que conhece VALDIR, de alcunha "POLACO" de vista; que "POLACO"
estava no hospital; que no hospital ouviu pessoas falarem que foi o
pessoal da madereira Brasil Verde que mandou fazer o "serviço" com
relação à vítima.
4.2.22. MARCELO RENAULT MENEZES, Delegado de Polícia que
presidia as investigações, indicados pela defesa, relatou em juízo (sem
fidelidade de transcrição) que no dia dos fatos não estava na cidade; que
foi a Polícia Militar que cumpriu os mandados de prisão contra os
acusados MANOEL e ROGÉRIO; que recebeu um relatório da Polícia
Militar, o qual dava conta de que os acusados tinham sido vistos, no
período da manhã na agência do Banco do Brasil; que o relatório
também informava que "ZEZINHO" e MANOEL estavam no banco
fazendo um saque para fugir da Comarca; que diante dessa informação
o Ministério Público representou pela prisão dos acusados e no mesmo
dia foi cumprida a ordem de prisão; que a ordem de prisão foi cumprida
em um bar onde os acusados estavam tomando um lanche; que durante
o cumprimento da ordem de prisão a Polícia Militar fez revista no veículo
e encontrou uns cheques no bolso no MANOEL no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) cada um, em nome do acusado ROGÉRIO;
que ouviu os acusados na delegacia na presença do membro do
Ministério Público; que há relatos de transação de "notas frias" entre
acusados e vítima; que não vê relação dos cheques com o crime; que o
Ministério Público fez uma investigação paralela, razão pela qual não
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conseguiu concluir as investigações.
4.2.23. EDSON ALVES PINTO, irmão do acusado no feito desmembrado
JOSÉ ALVES PINTO, vulgo "ZEZINHO", também ouvido na qualidade
de informante (sem fidelidade de transcrição), afirmou que reside em
Tailândia-PA; que JOSÉ ALVES PINTO veio para Roraima pouco tempo
antes do crime; que inicialmente foi convidado pelo corréu ROGÉRIO
para montar uma empresa no ramo de madeira em Angola em
sociedade; que o réu MANOEL veio para Roraima a convite do corréu
ROGÉRIO; que conheceu AILTON PEREIRA DA SILVA na semana em
que ocorreu o crime; que ROGÉRIO disse que AILTON estava vindo a
Roraima para buscar um caminhão; que AILTON só o cumprimentou,
não deu nenhuma palavra; que AILTON foi a sua casa, demorando lá
por volta de 30 a 40 minutos; que AILTON disse que tinha que pegar o
voo para Roraima e saiu; que ROGÉRIO continuou no local; que
MANOEL veio para Roraima "puxar" madeira para ROGÉRIO, e não
para a empresa Brasil Verde; que depois disso ficou sabendo que
ROGÉRIO e "PRIMO" tinham sidos presos; que conheceu AILTON dois
dias antes do assassinato em Belém-PA; que ouviu falar muito de
AILTON no Estado do Pará e que tais comentários era só coisa ruim, de
assassinato por porte de AILTON; que após o crime ficou sabendo que a
vítima VILMAR esteve na empresa Brasil Verde uma semana antes do
ocorrido em busca de receber um dinheiro que empresa devia a ele; que
"ZEZINHO" disse que a empresa Brasil Verde não devia para a vítima,
argumentando que a dívida, possivelmente, era de ROGÉRIO, e não da
empresa Brasil Verde; que a vítima ligou para ROGÉRIO ameaçando o
denunciar junto à Polícia Federal e a órgãos ambientais, partindo daí o
começo de toda a história; que todas as pessoas confirmaram que
houve essa divergência entre ROGÉRIO e VILMAR; que AILTON voltou
para o Pará e ficou foragido; que um belo dia AILTON o procurou em
Tailândia-PA, por intermédio de uma pessoa que hoje é vereador no
Pará; que foi até a empresa dessa pessoa falar com AILTON, o qual
estava muito assustado; que conversou com AILTON por,
aproximadamente 15 a 20 minutos, quando ele detalhou toda a história,
dizendo que VILMAR vendeu um bloco de notas para ROGÉRIO por R$
20.000,00 (vinte mil reais), tendo ROGÉRIO efetivado o pagamento do
referido valor, mas que devido a utilização dessas notas por ROGÉRIO
gerou um débito grande junto ao fisco estadual; que AILTON disse que
estava precisando de dinheiro, tendo a testemunha afirmado que
conseguiria o dinheiro para AILTON, que este o procurasse no seu
escritório no dia seguinte; que foi à delegacia e informou fato; que o
delegado mandou alguns policiais para seu escritório e, quando AILTON
chegou, foi preso pelos policiais dentro de seu escritório; que AILTON
confessou o crime e detalhou toda a história, dizendo que foi ele quem
efetuou os disparos contra a vítima; que MANOEL ficou responsável por
pilotar a motocicleta e AILTON efetuar os disparos com a arma e pegar o
telefone e carteira, simulando um assalto; que MANOEL também teria
que pegar o celular e a carteira da vítima, mas no calor dos fatos não
fez; que ROGÉRIO era o mandante do crime; que minutos antes
MANOEL simulou que seu filho estava doente e foi à farmácia comprar
um remédio; que MANOEL, na madrugada seguinte ao crime, e levou
AILTON para aeroporto de Boa Vista-RR, por isso que MANOEL estava
no hotel Uiramutã no dia seguinte; que havia todo um roteiro para
justificar as coisas; que AILTO tinha vendido um caminhão para
ROGÉRIO, mas não tinha recebido; que o valor era em torno de R$
55.000,00 (cinquenta e cindo mil reais); que a condução da investigação
foi para inocentar ROGÉRIO e incriminar a empresa Brasil Verde,
inclusive o Delegado do caso, Marcelo Renalt, recebeu propina para
mudar a linha de investigação; que visitou ROGÉRIO no presídio; que é
fato que foi ROGÉRIO o mandante do crime; que é fato inequívoco que
VILMAR, por intermédio de sua empresa, prestava serviço para
ROGÉRIO; que MANOEL, quando veio para Roraima montar a empresa,
tinha saído há poucos dias da prisão por acusação de outro homicídio
em Tailândia-PA; que ROGÉRIO já foi preso em Tailândia-PA por
falsificação de documentos fiscais, o mesmo modus operandi envolvido
neste caso; que no dia dos fatos seu irmão JOSÉ ALVES PINTO estava
em MANAUS-AM; que as passagens de AILTON para Boa Vista foram
compradas com um cartão de crédito roubado (mídia CD de fl. 1.339).
4.2.24 O réu MANOEL MARTINS CHAVES, durante seu interrogatório
em juízo (sem fidelidade de transcrição), confirmou ser conhecido como
"PRIMO", mas negou ser um dos executores do crime contra a vítima
VILMAR. Alegou que não conhecida a vítima e que acredita que está
sendo acusado em razão da trabalhar para a empresa Brasil Verde e ter
surgido o nome da referida empresa no contexto dos fatos. Quanto aos
cheques encontrados em seu poder, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) cada um, em nome corréu ROGÉRIO no dia de sua prisão, alegou
que tal valor era para comprar uma terra. Afirmou que já foi preso no
Estado do Pará por crime de homicídio e que conheceu o pessoal da
Brasil Verde em Tailândia-PA.
4.2.25 Confirmou que conhece EDSON ALVES PINTO, irmão de JOSÉ
ALVES PINTO do município de Tailândia-PA. Aduziu que EDSON
mentiu quando afirmou que o réu pilotava a motocicleta quando desceu
AILTON e efetuou os disparos contra a vítima VILMAR. Disse
desconhecer que EDSON teria dito que o réu foi contratado, juntamente

com AILTON, no Estado do Pará, por ROGÉRIO, para executar a vítima.
4.2.26 ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, durante o interrogatório judicial
(sem fidelidade de transcrição), também negou ser o mandante do
crime, aduzindo que sequer conhecida a vítima. Confirmou que no dia
abordagem da Polícia Militar foram encontrados 02 (dois) cheques em
seu nome na carteira do corréu MANOEL no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) cada um. Disse que os dois cheques era para pagar uma
terra que estava comprando para ser explorada economicamente no
ramo de madeira. Que conheceu EDSON no município de Tailândia-PA.
4.3. Assim, ante as provas produzidas durante a instrução e por
intermédio de uma análise técnica dos requisitos previstos no artigo 413,
do Código de Processo Penal, verifico que estão suficientemente
demonstrados os indícios de autoria face aos Denunciados MANOEL
MARTINS CHAVES e ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, consoante
narrada na exordial.
4.4. Em tais circunstâncias, é uníssona a jurisprudência no sentido de
que os Denunciados devem ser pronunciados, para que o juiz natural da
causa se pronuncie sobre o mérito dos elementos constante dos autos e
consequente tese defensiva.
4.5. Ressalte-se que, na primeira fase desse processo apura-se tão
somente a competência para julgamento, se da justiça comum ou do júri.
4.6. Destaco, por pertinente, que sendo a pronúncia uma decisão
processual, de caráter provisório, não cabe ao juiz adentrar ao mérito da
causa, admitindo-se, tão-somente, a análise acerca da probabilidade de
procedência da acusação.
4.7. Quanto a tese da defesa, frise-se que, mesmo em caso de eventual
dubiedade na prova, essa próspera no sentido da pronúncia, conforme
princípio do "in dúbio pro societate". Por tais razões, prudente, neste
momento, remeter a análise do caso ao Tribunal Popular.
4.8. Desta feita, diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas nas
fases judicial e administrativa, os quais apontam o acusado MANOEL
MARTINS CHAVES como executor e o acusado ROGÉRIO PEREIRA
DA SILVA como mandante do crime, tornando-se inviável a impronúncia,
tampouco a absolvição sumária.
5. QUALIFICADORAS
5.1. O Órgão Ministerial imputou aos Denunciados MANOEL MARTINS
CHAVES as qualificadoras previstas nos incisos I, IV e V do § 2º do
artigo 121 do Código Penal, narrando que o crime de homicídio
qualificado ocorreu mediante paga e promessa de recompensa, com uso
do meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação,
a impunidade ou vantagem de outro crime, o que me parece não
estarem dissociadas do acervo probatório.
5.2. Quando ao Denunciado ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA imputou as
qualificadoras previstas nos incisos I, IV e do § 2º do artigo 121 do
Código Penal, narrando que o crime de homicídio qualificado ocorreu por
motivo torpe, com uso do meio que dificultou a defesa da vítima e para
assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, o que
me parece não estarem dissociadas do acervo probatório.
5.3. Assim, nesta fase, percebe-se a procedência das qualificadoras
declinadas na denúncia, eis que se mostram indiciárias, razão pela qual
merecem que sejam levadas à apreciação pelo juiz natural da causa.
5.4. A Jurisprudência pátria é firme no entendimento sobre a
impossibilidade do Juiz singular afastar as qualificadoras, na fase de
admissibilidade da acusação, quando há indícios de sua presença
quando da análise superficial do conjunto probatório:
Ementa:  RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESPROVIMENTO. I - A
DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO FICA
RESTRITA ÀS QUESTÕES SUSCITADAS EM SUAS RAZÕES. II - A
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA, NA FASE DA PRONÚNCIA,
SOMENTE PODE OCORRER QUANDO ESTIVER TOTALMENTE
DISSONANTE DO ACERVO PROBATÓRIO, DEVENDO TAL
CONCLUSÃO SER EXTRAÍDA DA ANÁLISE SUPERFICIAL DOS
FATOS. III - SE HÁ INDÍCIOS DE QUE O RÉU PRATICOU O CRIME
MUNIDO DO SENTIMENTO DE VINGANÇA, A QUALIFICADORA DO
MOTIVO TORPE DEVE SER MANTIDA A FIM DE QUE O CONSELHO
DE SENTENÇA POSSA EXAMINÁ-LA. IV - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (Classe do Processo: RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO 20080810054447RSE DF; Registro do Acórdão Número:
706510; Data de Julgamento: 22/08/2013; Órgão Julgador: 3ª TURMA
CRIMINAL; Relator: NILSONI DE FREITAS; Publicação no DJU:
29/08/2013 Pág.: 195;
Decisão: CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO. UNÂNIME.).
5.5. Com efeito, nesta fase, dois requisitos são bastantes para o
encaminhamento do acusado para julgamento no Júri Popular, vale
dizer, a existência do crime e dos indícios da autoria. E estes dois
requisitos foram demonstrados a contento.
5.6. Assim, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria e,
constatados, a princípio, o animus necandi do agente, mostra-se
necessária à pronúncia dos réus.
6. CONCLUSÃO
6.1. Ante o exposto, admito a imputação para pronunciar MANOEL
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MARTINS CHAVES e ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, ambos já
qualificados, como incursos nas penas do art. art. 121, § 2º, incisos I, IV
e V do Código Penal Brasileiro, nos termos do disposto no art. 413,
caput, do Código de Processo Penal, a fim de submetê-los a julgamento
pelo e. Tribunal do Júri desta Circunscrição.
6.2. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes, independentemente de
conclusão, para se manifestarem nos termos e no prazo do art. 422 do
Código de Processo Penal.
6.3. Concedo aos acusados o benefício do art. 413, § 3o, do CPP, vez
que permanece em liberdade e não se apresentam configurados os
requisitos autorizadores da prisão cautelar neste momento.
6.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
6.5 Rorainópolis, 29/09/2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Advogados: Janio Rocha de Siqueira, Thiago Machado, Murilo Sousa
Araujo, Ednaldo Gomes Vidal, Paulo Sergio de Souza

Infância e Juventude
Expediente de 29/09/2017

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

Petição
004 - 0000071-49.2017.8.23.0047
Nº antigo: 0047.17.000071-6
Infrator: Criança/adolescente
 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Representação de Internação Provisória solicitado pelo
Ministério Público com fundamento nos arts. 108, 183 e 184, todos do
ECA.
Em síntese, verifica-se dos presentes autos que os autos que deram
origem a presente representação foram objeto de remissão conforme fls.
19-21.
Em parecer o Ministério Público requereu o arquivamento e baixa destes
autos em razão da perda do objeto.
Vieram os autos conclusos.
É o brevíssimo relatório. DECIDO.
Sem maiores delongas, anoto que o feito perdeu sua finalidade.
Posto isso, extingo o presente feito.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se estes autos.
P.R.I.

Rorainópolis-RR, _______/_______/_______.

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

Vara de Execução
Expediente de 29/09/2017

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
005 - 0000482-63.2015.8.23.0047
Nº antigo: 0047.15.000482-9
Sentenciado: Sumaya Araujo Cunha
 SENTENÇA

Vistos.
Trata-se de Ação Penal movida em face de SUMAYA ARAÚJO CUNHA,
denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei
11.343/06.
A reeduacanda foi condenada a cumprir 06 (seis) anos de reclusão
conforme sentença de fls. 09/16.
Com vista, em seu laborioso parecer, o representante do Órgão
Ministerial pugnou pela extinção de pena, uma vez que a reeducanda
cumpriu a pena que lhe foi imposta (fls. 154).
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que a ré cumpriu toda a pena que lhe
foi imposta, conforme noticiado pelo Ministério Público, razão pela qual a
extinção da pena é medida que se impõe.
Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial de fls. 154, julgo extinta
a pena de SUMAYA ARAUJO CUNHA, pelo cumprimento das condições
impostas na sentença, nos termos do art. 109 da LEP.
Ciência ao órgão do Ministério Público e a Defesa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sem custas.
Após o trânsito, arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe.

Rorainópolis-RR,  29/09/2017.

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

Comarca de São Luiz do Anauá

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 29/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Air Marin Junior

Marcelo Lima de Oliveira
PROMOTOR(A):

Antônio Carlos Scheffer Cezar
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Camila Guerra

Exec. Titulo Extrajudicia
001 - 0000425-40.2014.8.23.0060
Nº antigo: 0060.14.000425-4
Autor: União (fazenda Nacional)
Réu: M S G Ferreira Me
Autos remetidos à Fazenda Pública à pfn.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara de Execuções
Expediente de 29/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Air Marin Junior

Marcelo Lima de Oliveira
PROMOTOR(A):

Antônio Carlos Scheffer Cezar
Marco Antonio Bordin de Azeredo

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
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ESCRIVÃO(Ã):
Camila Guerra

Execução da Pena
002 - 0000016-35.2012.8.23.0060
Nº antigo: 0060.12.000016-5
Sentenciado: Paulo Pereira Bruno
 (...)
Em sendo assim, nos termos do art. 61, do CPP, por se tratar de matéria
de ordem pública, c/c art. 109, IV, c/c art. 110, §1º, ambos do CP,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO PEREIRA BRUNO, em
face da prescrição da pretensão executória estatal, pelo decurso do
prazo prescricional.

Cientifique-se o MP e a DPE.

Sem condenação em custas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e comunique-se
aos órgãos de identificação o decreto de extinção de punibilidade.

P.R.I.C.

São Luiz RR, 28 de setembro de 2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Alto Alegre
Não houve publicação para esta data

Comarca de Pacaraima

Índice por Advogado
000092-RR-B: 001

000118-RR-N: 001

000218-RR-B: 001

000218-RR-N: 001

000716-RR-N: 001

Publicação de Matérias

Vara Criminal
Expediente de 29/09/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Pla Pujades de Avila

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Marco Antonio Bordin de Azeredo
Masato Kojima

Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo
ESCRIVÃO(Ã):

Francisco Raimundo Albuquerque

Ação Penal
001 - 0000301-68.2015.8.23.0045
Nº antigo: 0045.15.000301-5
Réu: Ronne Von Guimarães Brandão e outros.
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça.
Advogados: Marcos Antonio Jóffily, José Fábio Martins da Silva, Gerson
Coelho Guimarães, Lícia Catarina Coelho Duarte, Jose Vanderi Maia

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA JUSTIÇA MILITAR
Expediente de 02/10/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Faz saber a todos quanto o presente EDITAL de INTIMAÇÃO virem ou dele(a) tiverem conhecimento de
JUSCELINO SOUSA SILVA, brasileiro, natural de Olho D'agua das Cunhas-MA, nascido aos 04.09.1970,
filho de Izabel Souza Silva e Amadeu Pereira da Silva, portador do RG nº 244591-2ªVia SSP/RR, estando
em local  não  sabido,  ACUSADO  nos  autos  da  ação  penal  que  tramita  neste  juízo  criminal  sob  o  n.º
0008365-75.2015.8.23.0010, deverá comparecer no dia 13 de novembro de 2017, às 08h, no Auditório
da 1ª Vara do Júri do   Fórum Criminal, na Av. Cabo PM José Tabira de Alencar Macedo, nº 602, Bairro
Caranã, Boa Vista/RR  , a fim de participar como parte na Sessão do Júri designada. De modo que,
como não foi possível intimá-lo pessoalmente, fica INTIMADO pelo presente edital que será afixado no local
de costume e publicado no Diário de Justiça Eletrônico para o conhecimento de todos.  Dado e passado
nesta cidade de Boa Vista/RR, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.

ALINE MOREIRA TRINDADE
Diretora de Secretaria
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VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

 
Expediente de 02/10/2017 

 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 

(PRAZO DE 90 DIAS) 
Artigo 392, §1º do CPP. 

 

 

A DOUTORA DANIELA SCHIRATO COLLESI MINHOLI, Juíza de Direito Titular da Vara de Entorpecentes 
e Organizações Criminosas, no uso de suas atribuições legais, etc. 

 

FAZ saber a todos quanto ao presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, de 
que Antônio Messias Bezerra Lima, brasileiro, união estável, garimpeiro, natural de Nova Russas/CE, filho 
de Luiz Bezerra Lima e Maria do Carmo Lima, nascido em 25/12/1969, RG nº. 307438-2, CPF nº. 
335.305.493-20, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, em razão de ter sido sentenciado nos autos 
da Ação Penal nº 0202172-07.2008.8.23.0010, como incurso nas sanções do art. 33 “caput” da Lei nº 
11.343/06, não sendo possível sua intimação pessoal, com este fica o mesmo INTIMADO da sentença a 
seguir transcrita: FINAL DE SENTENÇA: Vistos etc(...)JULGO PROCEDENTE a denúncia de fls. 02/04, 
para condenar os réus da seguinte forma: Em relação ao réu ANTONIO MESSIAS BEZERRA LIMA 
qualificado nos autos, como incurso nas penas do Artigo 33 "caput" (Tráfico de Drogas – nos núcleos do 
tipo penal: ("trazer consigo"), da Lei Federal n.° 11.343/2006; Assim, tomo a pena em definitivo para o 
crime de Tráfico de Drogas em 02 (dois) anos de reclusão e ainda 200 (duzentos) dias-multa, no valor 
acima referido. REGIME: O Regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (art. 2°, § 1°, da Lei n.° 
8.072/90, com nova redação dada pela Lei 11.464/2007). APELAR EM LIBERDADE: Considerando o 
disposto no artigo 59 da Lei Federal n° 11.343/06 (Lei Antidrogas), hei por bem negar o direito do réu apelar 
em liberdade, determinando, em vista disso, a sua manutenção no cárcere, considerando que existem 
motivos autorizadores da custódia provisória, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação 
da lei penal... Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Para conhecimento de todos foi expedido o 
presente edital que será afixado no quadro mural do átrio deste Juízo e publicado no Diário do Poder 
Judiciário. Dado e passado nesta cidade de Boa Vista, 02 de outubro de 2017. Eu, Diretora de Secretaria, 
subscrevo e assino, de ordem da MM. Juíza. 
 

 

 

 
Wendlaine Berto Raposo 
Por ordem da MM. Juíza 
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1ª VARA CRIMINAL

Expediente de 02/10/2017

Processo nº 0808782-58.2016.8.23.0010
Réu: ADIR LOPES SOARES

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O (A) Juiz(íza) de Direito REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR, respondendo pela 1.ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em
que é acusado ADIR LOPES SOARES, brasileiro, solteiro, lavador de carros, natural de São Mateus-MA,
nascido em 15/02/1965, filho de Maria Amália Lopes Soares, RG nº 148689 SS/RR, como incurso(a) nas
penas do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e como se encontra atualmente em lugar incerto e
não sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente, CITA-O(A) para responder à acusação, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de que: I- Se forem arroladas testemunhas residentes em
outras  Comarcas,  as  mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde  residem  se,  intimadas,  afirmarem  a
impossibilidade de comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo
e,  por  fim,  que certificado o  decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita,  os Autos serão
remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos do artigo
396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de
Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação penal, poderá
ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se em conta os
prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III-
Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser
informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 02 de outubro de 2017.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico
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Processo nº 019732-96.2015.8.23.0010
Réu: IGOR PEREIRA DE CARVALHO e outros

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O (A) Juiz(íza) de Direito REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR, respondendo pela 1.ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em
que é acusado IGOR PEREIRA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Boa Vista-RR,
nascido aos 19/07/1996, RG nº 374307-1 SSP/RR, filho de Ilton Queiroza de Carvalho e Marciléia Pereira,
como incurso(a) nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB,  e como se encontra atualmente em
lugar  incerto  e  não  sabido,  não  sendo  possível  citá-lo(a)  pessoalmente,  CITA-O(A) para  responder  à
acusação,  por  escrito,  no  prazo de 10 (dez)  dias;  Ficando advertido(a)  de que:  I-  Se forem arroladas
testemunhas residentes em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca onde residem se,
intimadas,  afirmarem a impossibilidade de comparecimento e a recusa da defesa em providenciar  seu
comparecimento espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta
escrita, os Autos serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do
CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo
387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência
da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal,
levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na
resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças
de endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos
atos processuais.

Boa Vista, RR, 02 de outubro de 2017.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico
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Processo nº 0807925-12.2016.8.23.0010
Réu: PAULO ROGÉRIO DA SILVA

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O (A) Juiz(íza) de Direito REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR, respondendo pela 1.ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em
que é acusado PAULO ROGÉRIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, mestre de obras, natural de Caxias-MA,
nascido aos 22/05/1980, RG nº 216.922-8 SSP/RR, filho de José Medeiros da Silva e Maria de Fátima
Pereira Lima, como incurso(a) nas penas do art. 305 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e como se
encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente, CITA-O(A)
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de que: I- Se forem
arroladas  testemunhas  residentes  em  outras  Comarcas,  as  mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde
residem  se,  intimadas,  afirmarem  a  impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em
providenciar  seu  comparecimento  espontâneo  e,  por  fim,  que  certificado  o  decurso  do  prazo  sem
apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396
e 396-A, §2º,  ambos do CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal;  II-
Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de
que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo
manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir  deste
momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,  para que possa ser
adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 02 de outubro de 2017.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico
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Processo nº 0008812-29.2016.8.23.0010
Réu: PITÁGORAS DA SILVA CÂNDIDO

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O (A) Juiz(íza) de Direito REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR, respondendo pela 1.ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em
que é acusado PITÁGORAS DA SILVA CÂNDIDO, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Boa Vista-RR,
nascido aos 27/03/1995, RG nº 3145876-9 SSP/RR, filho de Francisco Francisco Epitácio Monte Cândido e
Raimunda Félix Silva, como incurso(a) nas penas do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e como
se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente, CITA-
O(A) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de que: I- Se
forem arroladas testemunhas residentes em outras Comarcas, as mesmas serão ouvidas na Comarca onde
residem  se,  intimadas,  afirmarem  a  impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em
providenciar  seu  comparecimento  espontâneo  e,  por  fim,  que  certificado  o  decurso  do  prazo  sem
apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396
e 396-A, §2º,  ambos do CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal;  II-
Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de
que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo
manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir  deste
momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,  para que possa ser
adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 02 de outubro de 2017.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico
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Processo nº 0005385-92.2014.8.23.0010
Réu: JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES FILHO

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O (A) Juiz(íza) de Direito REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR, respondendo pela 1.ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em
que  é  acusado  JOSÉ  GONÇALVES  RODRIGUES  FILHO,  brasileiro,  casado,  motorista,  natural  de
Teresina-PI,  nascido  aos  09/01/1964,  RG  nº  637770  SSP/RR,  CPF  nº  297.391.792-15,  filho  de  José
Gonçalves Rodrigues e Maria Ivanildes Rodrigues, como incurso(a) nas penas do art. 305, do Código de
Trânsito Brasileiro,  e como se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo possível
citá-lo(a) pessoalmente,  CITA-O(A) para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias;
Ficando  advertido(a)  de  que:  I-  Se  forem  arroladas  testemunhas  residentes  em  outras  Comarcas,  as
mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde  residem  se,  intimadas,  afirmarem  a  impossibilidade  de
comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo e, por fim, que
certificado  o  decurso  do  prazo  sem  apresentação  da  resposta  escrita,  os  Autos  serão  remetidos  a
Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos do artigo 396 e
seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo
Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos
sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III- Devendo
ficar  ciente,  ainda,  de  que  a  partir  deste  momento,  quaisquer  mudanças  de  endereço  deverão  ser
informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 02 de outubro de 2017.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico

SICOJURR - 00058821
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Processo nº 0003272-97.2016.8.23.0010
Réu: PEDRO ROGÉRIO MONTEIRO

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O (A) Juiz(íza) de Direito REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR, respondendo pela 1.ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em
que é  acusado  PEDRO ROGÉRIO MONTEIRO,  brasileiro,  solteiro,  autônomo,  natural  de  Pinheiro-MA,
nascido aos 05/05/1985, RG nº 130810720007 SSP/MA, CPF nº 767.504.932-20, filho de Maria das Dores
Monteiro e Maria Ivanildes Rodrigues,  como incurso(a) nas penas  do art.  306,  § 1º,  II  do Código de
Trânsito Brasileiro c/c art. 34 da Lei de Contravenções Penais, e como se encontra atualmente em lugar
incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente, CITA-O(A) para responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de que: I - Se forem arroladas testemunhas
residentes  em outras  Comarcas,  as  mesmas serão  ouvidas  na  Comarca  onde residem se,  intimadas,
afirmarem a impossibilidade de comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu comparecimento
espontâneo e, por fim, que certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita, os Autos
serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos do
artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código
de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação penal,
poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se em
conta os prejuízos  sofridos pelo  ofendido,  cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito  na  resposta  a
acusação;  III-  Devendo  ficar  ciente,  ainda,  de  que  a  partir  deste  momento,  quaisquer  mudanças  de
endereço deverão ser informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos
processuais.

Boa Vista, RR, 02 de outubro de 2017.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico

SICOJURR - 00058821
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Processo nº 0825729-56.2017.8.23.0010
Réu: WESLEY MORAIS ALBUQUERQUE

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O (A) Juiz(íza) de Direito REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR, respondendo pela 1.ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em
que  é  acusado  WESLEY  MORAIS  ALBUQUERQUE,  brasileiro,  natural  de  Itaituba-PA,  nascido  aos
06/11/1996, filho de Pedro Albuquerque Fonteles e Maiza Ferreira Morais, como incurso(a) nas penas do
art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro,  e como se encontra atualmente em lugar incerto e não
sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente, CITA-O(A) para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de que: I - Se forem arroladas testemunhas residentes em
outras  Comarcas,  as  mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde  residem  se,  intimadas,  afirmarem  a
impossibilidade de comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo
e,  por  fim,  que certificado o  decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita,  os Autos serão
remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2º, ambos do CPP nos termos do artigo
396 e seguintes do Código de Processo Penal; II- Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de
Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de que, em eventual procedência da ação penal, poderá
ser fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando-se em conta os
prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III-
Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir deste momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser
informadas a este Juízo, para que possa ser adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 02 de outubro de 2017.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico
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Processo nº 0007937-93.2015.8.23.0010
Réu: MARDE DE ASSUNÇÃO CARVALHO FERREIRA

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com prazo de 15 (quinze) dias.

O (A) Juiz(íza) de Direito REINALDO PAIXÃO BEZERRA JÚNIOR, respondendo pela 1.ª Vara Criminal da
Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, na forma da lei, faz saber que neste Juízo tramita processo em
que é acusado MARDE DE ASSUNÇÃO CARVALHO FERREIRA, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de
Aragarças-MT,  nascido  aos 15/08/1970,  filho  de Domingos Ferreira  e  Domingas Rosa Carvalho,  como
incurso(a) nas penas do art. 306, § 1º, I  c/c 298, III do Código de Trânsito Brasileiro, e como se encontra
atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo(a) pessoalmente,  CITA-O(A) para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias; Ficando advertido(a) de que: I - Se forem
arroladas  testemunhas  residentes  em  outras  Comarcas,  as  mesmas  serão  ouvidas  na  Comarca  onde
residem  se,  intimadas,  afirmarem  a  impossibilidade  de  comparecimento  e  a  recusa  da  defesa  em
providenciar  seu  comparecimento  espontâneo  e,  por  fim,  que  certificado  o  decurso  do  prazo  sem
apresentação da resposta escrita, os Autos serão remetidos a Defensoria Pública, nos termos do artigo 396
e 396-A, §2º,  ambos do CPP nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal;  II-
Conforme o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Denunciado deverá estar ciente de
que, em eventual procedência da ação penal, poderá ser fixado valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, levando-se em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, cabendo ao mesmo
manifestar-se a respeito na resposta a acusação; III- Devendo ficar ciente, ainda, de que a partir  deste
momento, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas a este Juízo,  para que possa ser
adequadamente comunicado dos atos processuais.

Boa Vista, RR, 02 de outubro de 2017.

Flávia Abrão Garcia Magalhães
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico
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1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  
 
 
EXPEDIENTE 02/10/2017 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  

(Prazo de 60 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 Ação Penal n.º 0016324-68.2013.8.23.0010 

 
Réu: ANDRÉ FERNANDES DA SILVA  

 

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO, como se encontra a parte ANDRÉ FERNANDES 
DA SILVA , atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir de sua publicação, intimando-o para tomar ciência da SENTENÇA extraída dos 
autos em epígrafe, cujo seu teor segue conforme a seguir: “(…)Assim, unifico as penas em 2 (dois) anos, 3 
(três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão  e 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 
detenção, bem como 30 (trinta) dias de prisão simpl es. Condeno o réu ainda ao pagamento das custas 
processuais, que deverão ser calculadas e recolhidas de acordo com a legislação em vigor. Eventual pedido 
de isenção será examinado, em momento oportuno pelo Juízo das Execuções Penais. Embora a quantidade 
de pena seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do acusado (fl. 105), bem como as condições pessoais 
do réu, notadamente a presença de circunstâncias judicias desfavoráveis, autorizam a fixação do regime 
inicial fechado  para o cumprimento da sanção, conforme art. 33, § 2º, "c", c/c § 3º, do Código Penal. O réu 
não preenche as condições legais do art. 44, I, do Código Penal, tendo em vista que a natureza do crime de 
lesão corporal não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Do 
mesmo modo, não estão presentes os requisitos para a suspensão condicional da pena, porquanto a pena 
aplicada é superior a 2 (dois) anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não foram analisadas 
favoravelmente (art. 77, I e II, do Código Penal). Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja 
vista que ele aguardou o julgamento em liberdade e não se apresentam elementos que impliquem na 
necessidade de medida restritiva de sua liberdade.Após o trânsito em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-
SE os presentes autos, com as anotações e baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa 
Vista/RR, 06 de setembro de 2016. Esdras Silva Pinto. Juiz de Substituto.” 
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, 02 de outubro de 2017 
 
 
 

José Rogério de Sales Filho 
Diretor de Secretaria  
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Expediente de 02/10/2017  
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
(Prazo de 10 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 Ação Penal n.º 0000304-70.2011.8.23.0010  

 
Réu: EDUARDO LOIOLA LIMA  

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO, como se encontra a parte MARLUCIA GOMES PINTO , 
atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 10 (dez) dias, a 
partir de sua publicação, intimando-a para tomar ciência da SENTENÇA extraída dos autos em epígrafe, 
cujo seu teor segue conforme a seguir: “Pelo todo o exposto, considerando-se a comprovação dos 
elementos caracterizadores do ilícito penal imputado ao réu, JULGO PROCEDENTE ADENÚNCIA para 
CONDENAR o réu EDUARDO LOIOLA LIMA como incurso nas penas dos arts. 129, § 9° e 147, ambos do 
CP, c/C o art. 7°, I, da Lei ii°. 11.340/06. Publique-se, Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista, 06 de junho de 
2014. Parima Dias Veras  – Juíza de Direito. 

 
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, 02 de outubro de 2017 
 
 
 
 

José Rogério de Sales Filho 
Diretor de Secretaria 
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Expediente de 02/10/2017  
 
 

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 de Medida Protetiva n.º 0828844-22.2016.8.23. 0010 

Vítima: GLORIA PIRES MORAES  
Réu: EDUARDO LUAN SILVA DE SOUSA  
 

 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO, como se encontra a parte GLORIA PIRES MORAES  atualmente em 
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias úteis, a partir de sua 
publicação, intimando a mesma para tomar ciência da r. Sentença extraída dos autos em epígrafe, cujo seu 
teor segue conforme a seguir: “(…)Pelo exposto, ante a superveniência de (DE AGIR)PROCESSUAL 
AUSÊNCIA DO INTERESSE da requerente, na forma alhures escandida, DECLARO A PERDA DE OBJETO 
do presente procedimento, no que REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente 
deferidas e , sem resolução do mérito, nos termos do DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO art. 485, VI, 
do CPC, ressalvando-se, todavia, que a requerente poderá, a qualquer tempo, requerer novas medidas 
protetivas, caso venha novamente a necessitar..(...). Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 23 
de fevereiro de 2017. Noêmia Cardoso Leite. Juíza de Substituta.” 

 
E para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandou a 
MM. Juíza 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, 02 de outubro de 2017 
 
 
 

José Rogério de Sales Filho 
Diretor de Secretaria  
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Expediente de 02/10/2017  
 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/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 0832588-25.2016.8.23. 0010  
Vítima: DIANA MARIA DA SILVA 
Réu: JORGE PEDRO MENEZES  

 

FINALIDADE: Proceder a NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, como se encontra a parte JORGE 
PEDRO MENEZES, atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 
20 (vinte) dias, a partir de sua publicação, notificando-o/intimando-o para tomar ciência da decisão extraída 
dos autos em epígrafe, cujo seu teor segue conforme a seguir: “(…) Conforme se vê do Termo de 
Declarações da vítima, verifica-se que o ofensor vem agredindo verbalmente a vítima e demonstrando 
comportamento instável, o que a fez temer pela sua integridade física e psicológica, ocorrendo assim 
violência contra a mulher, nos termos do art. 7º, caput e incisos da lei 11.340-06. O caso, como outros do 
mesmo tipo, é grave e deve ser prontamente apreciado, para a proteção da integridade física, moral, 
psicológica da ofendida, pelo que, com base nos artigos 7º, caput e incisos e 22, caput e incisos, e mais 
dispositivos da lei de proteção à mulher, APLICO ao ofensor, independentemente de sua ouvida prévia (art. 
19, § 1", da lei em aplicação), as seguintes medidas protetivas de urgência: PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR 
A RESIDÊNCIA, EVENTUAL LOCAL DE TRABALHO, ESTUDO, E OUTRO DE USUAL FREQUENTAÇÃO 
DA OFENDIDA; PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA POR QUALQUER MEIO DE 
COMUNICAÇÃO; PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 
TESTEMUNHAS, FIXANDO-SE O LIMITE DE DISTÂNCIA DE 50 (CINQUENTA) METROS. (…) 
NOTIFICANDO-O AINDA a cumprir integralmente a decisão concessiva de medida protetiva, e para, 
querendo, apresentar manifestação nos autos quanto às questões de fato e no tocante as medidas 
aplicadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, advertindo-o de que poderá ser preso preventivamente, caso 
descumpra qualquer das medidas ora aplicadas (art. 20, da Lei n.º 11.340/2006 cc art. 313, III, do CPP), 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, e que a matéria de direito deverá ser tratada no 
(inquérito policial ou ação penal) a ser oportunamente instaurado. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 18 de 
dezembro de 2016. Luiz Fernando Castanheiro Mallet – Juiz de Direito” 

 
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, 02 de outubro de 2017 
 
 
 

José Rogério de Sales Filho 
Diretor de Secretaria 
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Expediente de 02/10/2017  
 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO/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 0804804-39.2017.8.23.0010 

 
Vítima: MARLEY VALENTIM DUARTE  
Réu: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO  

 
FINALIDADE: Proceder a NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, como se encontra a parte, ANTÔNIO DA 
CONCEIÇÃO  atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 
(vinte) dias, a partir de sua publicação, notificando-o/intimando-o para tomar ciência da decisão extraída dos 
autos em epígrafe, cujo seu teor segue conforme a seguir: ISTO POSTO, com base nos fatos e 
fundamentos jurídicos expostos, DEFIROLIMINARMENTE O PEDIDO de medida protetiva, e APLICO AO 
OFENSOR,independentemente de sua ouvida prévia (art. 19, § 1.º, da lei em aplicação), as medidas 
pedidas, edemais providências que, ante o contexto fático de logo demonstrado se mostram necessárias 
para a garantia da integridade física, moral, psicológica e patrimonial da requerente e seus familiares, nos 
termos ditados pela lei em aplicação no juízo, sendo as seguintes medidas protetivas de urgência: Proibição 
de aproximação da ofendida e de seus familiares, observado o limite mínimo de distância entre as 
protegidas e o agressor de 200 (duzentos) metros; 
Proibição de frequentar a residência e outros locais de usual frequentação da ofendida e seus 
familiares;Proibição de manter contato com a requerente (ou com terceiras pessoas de seus círculos sociais: 
familiares, amigos, etc., com o intuito de promover qualquer represália), bem como de enviar, de divulgar 
qualquer conteúdo intimidador-ameaçador, abusivo-ofensivo à sua integridade (à honra e à intimidade) e 
psicológica, por qualquer meio de comunicação,inclusive de interpor pessoa(s) para fazê-lo. Cumpra-se. Boa 
Vista/RR, 18 de fevereiro de 2017 Alexandre Magno Magalhães – Juiz de Direito” 

 
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, 02 de outubro de 2017 
 
 
 

José Rogério de Sales Filho 
Diretor de Secretaria 
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Expediente de 02/10/2017  
 
 

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 de Medida Protetiva n.º 010.15.009185-7 

Vítima: ZINA SALVADOR 
Réu: ERIVALDO DA SILVA RUFINO 
 

 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO, como se encontra a parte ERIVALDO DA SILVA RUFINO 
atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
a partir de sua publicação, intimando-o a para tomar ciência da r. Sentença extraída dos autos em epígrafe, 
cujo seu teor segue conforme a seguir: “(…) Pelo exposto, ante a falta de elementos que levem à 
modificação do entendimento inicial, em atenção ao princípio constitucional protetivo, previsto no art. 226, 
§8.º, da Constituição Federal, nos termos da Lei 11.340/2006, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 
PEDIDO e, nesta parte, MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA liminarmente 
concedidas, e, de outra parte, INDEFIRO OS DEMAIS PLEITOS, ante a ausência de elementos e 
inadequação da via eleita para trato aprofundado das questões cíveis e adstritas ao direito de família 
subjacentes ao conflito, bem como JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DO 
REQUERIDO DO LAR, ante as informações consignadas nos autos, dando conta de que as partes não mais 
mantêm convívio em lar em comum, ficando as medidas protetivas ora confirmadas mantidas até ulterior 
decisão ou declaração de extinção da punibilidade, a ser proferida nos correspondentes autos do Inquérito 
Policial ou da Ação Penal, sem prejuízo do direito do requerido discutir às questões cíveis na via 
ordinária.(...) Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Boa Vista/RR, 17 de maio de 2017. MARIA APARECIDA 
CURY -  Juíza de Direito Titular.” 

 
E para que chegue ao conhecimento do interessado e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandou a 
MM. Juíza 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, 02 de outubro de 2017. 
 
 
 

José Rogério de Sales Filho 
Diretor de Secretaria  
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COMARCA DE MUCAJAÍ  
 
Expediente de 02/10/2017 

PORTARIA/GABINETE/Nº 006/2017 . 

 
O Dr. Cláudio Roberto Barbosa de Araújo, Juiz de Direito Titular da Comarca de Mucajaí, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 005/09, do Tribunal de Justiça, de 06 de maio de 2009, bem 
como a Resolução 006/11, de 16 de fevereiro de 2011, as quais dispõem acerca dos plantões judiciários 
das Comarcas da Capital e do Interior do Estado; 
 
CONSIDERANDO a edição da Portaria/CGJ nº 124, de 15 de dezembro de 2014; 
 
CONSIDERANDO que nos plantões judiciários o atendimento deve ser ágil e eficaz com pronta resposta as 
pretensões deduzidas ao Juízo; 
 
RESOLVE: 
ART. 1º - FIXAR a escala de plantão  da Comarca de Mucajaí, para o mês de outubro de 2017  conforme 
tabela abaixo:  
 

SERVIDOR CARGO PERÍODO HORÁRIO TELEFONE  

ERLEN MARIA DA SILVA 
REIS 

Diretora de 
Secretaria 

 
01/10/2017 

ao dia 
04/10/2017 

Sobre aviso 
nos dias úteis. 
09 às 12h, nos 
dias não úteis. 

99113 0891 

ALIENE SIQUEIRA DA 
SILVA SANTOS Técnica Judiciária 05/10/2017 09 às 12h, nos 

dias não úteis. 99116 1203 

ERLEN MARIA DA SILVA 
REIS 

Diretora de 
Secretaria 06/10/2017 09 às 12h, nos 

dias não úteis. 99113 0891 

ALIENE SIQUEIRA DA 
SILVA SANTOS Técnica Judiciária 

07/10/2017 
ao dia 

11/10/2017 

Sobre aviso 
nos dias úteis. 

09 às 12h, nos 
dias não úteis. 

99116 1203 

ERLEN MARIA DA SILVA 
REIS 

Diretora de 
Secretaria 12/10/2017 09 às 12h, nos 

dias não úteis. 99113 0891 

ANDRÉ CORREA DOS 
SANTOS Técnico Judiciário 13/10/2017 09 às 12h, nos 

dias não úteis. 99134 7650 

DAVID ADAN SANTA 
BRÍGIDA PEIXOTO Técnico Judiciário 

14/10/2017 
ao dia 

20/10/2017 

Sobre aviso 
nos dias úteis. 
09 às 12h, nos 
dias não úteis. 

98115 3622 

ALIENE SIQUEIRA DA 
SILVA SANTOS Técnica Judiciária 

21/10/2017 
ao dia 

27/10/2017 

Sobre aviso 
nos dias úteis. 

09 às 12h, nos 
dias não úteis. 

99116 1203 

EDILSON AGUIAR DOS 
SANTOS Técnico Judiciário 

28/10/2017 
ao Dia 

31/10/2017 

Sobre aviso 
nos dias úteis. 

09 às 12h, nos 
dias não úteis. 

99115 1392 

GERSON RODRIGUES DE 
OLIVEIRA Oficial de Justiça 

01/10/2017 
ao dia 

31/10/2017 
SOBREAVISO 99133 4879 
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ART. 2º - DETERMINAR  que os servidores acima relacionados façam uso funcional do Cartório deste 
Juízo durante a realização do Plantão Judiciário nos finais de semana, feriados e dias de sobreaviso; 
 
ART. 3º - O servidor designado para o plantão ficará de sobreaviso no período entre o final do expediente e 
o início do expediente do dia seguinte, devendo manter o telefone informado ligado para atendimento; 
 
ART. 4º - O servidor designado para o plantão nos feriados, pontos facultativos e finais de semana ficará 
de sobreaviso após as 12h até às 8h do dia seguinte, devendo manter o telefone informado ligado para 
atendimento; 
 
ART. 5º - Dê-se ciência ao servidor. 
 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
 

Cláudio Roberto Barbosa de Araújo  
 Juiz de Direito Titular da Comarca de Mucajaí/RR 
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COMARCA DE RORAINÓPOLIS

Expediente de 29/09/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

O  DR.  MARCELO  LIMA  DE  OLIVEIRA,  MM.  JUIZ  RESPONDENDO  PELA  COMARCA  DE
RORAINÓPOLIS/RR, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI ETC.

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Cartório do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, se processam os termos da Ação
de Solicitação de Medida Protetiva de Urgência n.º  0800493-88.2017.8.23.0047,  figurando como vítima
DIÉLZINA RIBEIRO SANTOS, brasileira, filha de Sebastião Oliveira Santos e de Osmilda Ribeiro Mamede,
nascida em 15 de fevereiro de 1987 no município de Bonfim/RR, portadora da cédula de identidade nº
300.977-7 SSP/RR, residente em local incerto e não sabido, e como agressor FRANCISCO DANGELO
FAUSTINO DE LIMA, brasileiro, filho de Francisco Orlando Faustino da Costa e de Maria Rivalda Vieira de
Lima, nascido em 15 de junho de 1980 no município de Manaus/AM, portador da cédula de identidade nº
493.432-6 SSP/RR, inscrito no CPF com o nº 837.482.022-50, residente em local incerto e não sabido,
ficando INTIMADOS tanto vítima quanto agressor, de todos os termos da R. Sentença proferida nos autos
da referida ação penal:  (...)  Acolho integralmente os pedidos formulados pela vítima/requerente e julgo
procedente  ação  cautelar,  restando  confirmadas  as  medidas  protetivas  de  urgência  liminarmente
concedidas. Traslade-se cópia desta para eventual ação penal, caso seja proposta. Intimem-se as partes.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.  E como não foi possível intimá-los pessoalmente, mandou o(a)
MM(a) Juiz(íza) expedir o presente Edital com prazo de 10 (dez) dias, que será afixado no local de costume
e publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete. Eu, Dayna Duarte, diretora de secretaria em substituição, assino, confiro e subscrevo.

DAYNA DUARTE
Diretora de Secretaria
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 02OUT17

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

EDITAL Nº 009 - MPRR, DE 02 DE OUTUBRO 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 observado o
Edital nº 008 – MPRR, de 21 de setembro de 2017, publicado no endereço eletrônico  www.mprr.mp.br e
DJE nº 6062 (22SET17), observados os itens 7.1, 8.1 a 8.4 do Edital regulador do certame, torna público
as  notas atribuídas às Questões Subjetivas (Civil,  Con stitucional e Penal) e à Dissertação ,  dos
candidatos aprovados na prova objetiva, bem como, a Nota Final obtida no XIV Processo Seletivo para
Preenchimento de Vagas do Estágio Extracurricular d e Estagiários de Direito do Ministério Público
do Estado de Roraima :

1. PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA - CANDIDATOS EM ORDE M ALFABÉTICA.

Nº
Inscri-

ção
Nome Candidato

Prova
Objetiva

“A”

Prova Subjetiva
“B”

Disser-
tação
“C”

Pontua-
ção Final

no
Certame
(Soma

“A”+”B”+
”C”)

Penal
“B.1”

Civil
“B.2”

Consti-
tucional

“B.3”

0057 ALLAN DAVIDY MACEDO 
TAVARES 20 zero 5 5 9 39

0456 ANDRÉ FERREIRA DA SILVA 20 3 11 zero 9 43

0294 AYRTON HEVERTON RIBEIRO 
MACEDO SOUSA 21 zero 2 8 9 40

0271 BEATRIZ CORDEIRO ISAIAS 
SILVA 23 zero 5 8 9 45

0181 BRUNO MARCOS SPIES 23 15 13 4 7 62

0115 BRUNO SOUSA REIS 26 6 10 10 5 57

0531 CAMILA ÉRICA DE OLIVEIRA 
GUIMARÃES 21 zero 11 5 7 45

0558 CAROLYNE OLIVEIRA AMORIM 28 4 12 5 12 61

0012 CASSANDRA BANDEIRA DA 
SILVA 22 6 13 7 13 61

0540 CLAUJEFERSON DO AMARAL 25 zero 12 7 5 49

0125 CLEBER MADURO PRADO 24 3 10 3 7 47

0223 DANILO DE LIMA DEDONNO 25 zero 12 5 9 51

0161 DÉBORA DE SOUZA MEIRELES 21 zero 13 5 7 46

0078 ELIDA ALCINA ALVES PEREIRA 22 5 13 6 5 51

0385 ELISEU ROJAS CUSTODIO 26 7 13 8 6 60

0331 ELSON GOMES BEZERRA 24 zero 13 3 10 50
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0522 FELIPPE EDUARDO MIRANDA 
SOUZA 24 6 9 6 8 53

0529 FERNANDA SOARES DE MORAIS 21 7 5 5 10 48

0032 FLAVIANNE FONTINELE DE 
ALBUQUERQUE 26 5 10 7 8 56

0238 GABRIEL GILEME DA SILVA 
SANTOS 20 2 13 8 8 51

0552 GEORGENBERG OLIVEIRA DA 
SILVA 21 10 13 8 10 62

0200 HELLIONARA BRAGA SANTIAGO 
DOS SANTOS 23 1 11 5 10 50

0045 IARA LILIAN SOUSA TORRES 23 7 12 6 9 57

0413 ILSON PENHA SANTOS 25 zero 12 5 9 51

0481 INGRID BEATRIZ FELICIO FARIA 21 2 5 3 10 41

0335 ISAQUE SOUSA MOREIRA 22 5 13 3 8 51

0318 IVO CIPIO AURELINO 28 3 15 5 9 60

0588 JANAINA FERREIRA RODRIGUES 22 6 13 5 9 54

0108 JAQUELINE MIRANDA NEVES 31 15 14 13 15 88

0016 JEFFERSON COSTA DE 
OLIVEIRA 22 zero 13 3 7 45

0368 JHONE FRANKLE SANTOS DE 
SOUSA MONTOYA 20 zero zero 3 8 31

0035 JOAO BATISTA FERREIRA FILHO 29 10 13 7 9 68

0184 JOAO PAULO HILARIO RIBEIRO 
SILVA 23 7 12 10 9 61

0461 JOSÉ SOARES NETO 21 zero 12 9 12 54

0545 JOÃO RAMOS REBOUÇAS 28 8 13 8 12 69

0457 KALLYNE OLIVEIRA SILVA 26 7 13 15 10 71

0438 KLAID NEGREIROS DA CRUZ 24 5 13 5 10 57

0159 LARA CECÍLIA XAVIER LIMA 21 4 13 8 8 54

0048 LEORIVAL DA SILVA LIMA 23 5 12 5 7 52

0231 LETÍCIA IZABELLA MONTEIRO 
DE SOUSA 20 zero 12 3 7 42

0382 LORRAINE ALVES SILVA 22 5 12 3 9 51

0075 LUAN CARLOS DOS SANTOS 20 zero 12 zero 7 39

0122 LUCAS TAVARES DA SILVA 25 5 13 8 12 63

0024 LUCIANO TEODORO AZEVEDO 26 10 10 9 8 63

0547 LUNÃ VINÍCIUS MELO DE 
MAGALHÃES 27 10 13 7 9 66

0301 MAJULLY ARAÚJO DA COSTA 24 zero 13 9 9 55

0121 MARCIANE ALVES DA SILVA 22 3 3 zero 10 38
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0124 MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA 
CAMARGO 21 5 12 8 14 60

0594 MARIA LUIZA ROKS SILVA 29 15 13 15 15 87

0025 MARIA ODETE SOUZA DA SILVA 20 zero 13 8 10 51

0145 MARINA OLIVEIRA DA SILVA 29 10 12 7 10 68

0320 MARINA PACHECO BATISTA 21 7 13 7 12 60

0365 MARÍLIA TALIA GABRIEL DA 
SILVA 20 zero 14 9 12 55

0017 MÁRCIA CORRÊA DOS SANTOS 26 7 13 9 5 60

0306 MARUZAN AGUIAR AZEVEDO 
JUNIOR 21 zero 13 3 8 45

0269 MATEUS MELO AUGUSTO DA 
SILVA 27 8 13 9 10 67

0164 MAURO RUFINO DOS SANTOS 22 zero zero 5 8 35

0518 MICHELE ALVES GOMES ABREU 21 zero zero 5 9 35

0550 MICHELLY LARRARY ARAÚJO 
BOTELHO 21 zero zero zero 10 31

0066 MILENE EVANGELISTA DA SILVA 23 5 13 5 10 56

0451 MYLENA DE AGUIAR MELO 20 5 13 8 8 54

0015 NATALIA BORGES DO 
NASCIMENTO 20 6 13 5 13 57

0240 NATALIA DANTAS DE MEDEIROS 22 5 zero 8 9 44

0479 NATHÁLIA DE ANDRADE CARMO 22 zero 12 8 7 49

0079 NATÁLIA KAROLINE DE 
OLIVEIRA PINHO 21 zero 13 5 10 49

0069 OTACILIA CAROLINA GOMES 
BRITO 29 5 13 6 11 64

0109 RAFAEL FROES MELO 21 zero zero 3 5 29

0377 RAFAEL SOUSA LOBATO 22 2 10 3 5 42

0036 RAILONSO DE SOUZA ALMEIDA 20 2 zero 3 9 34

0399 RAMILA GOMES DE SOUSA 23 zero 13 5 7 48

0054 RAMON PEREIRA ARRUDA 30 7 13 10 15 75

0142 RAPHAELLY FERREIRA DA SILVA
LEITE 24 2 12 zero 5 43

0600 RAYSSA VERAS RODRIGUES 20 1 zero 8 8 37

0523 REBECA BONFIM FERREIRA 20 5 12 3 8 48

0252 RHICHARD MAGALHÃES DE 
MELO 27 5 14 9 5 60

0366 RICARDO MATHEUS GOMES 
BOTELHO 25 zero 15 12 15 67

0430 SAMILA DA SILVA BRITO 20 zero 13 6 9 48
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0455 SHIRLEY DE SOUZA RODRIGUES 24 2 12 5 8 51

0062 THAINARA BRENDA REIS AIRES 24 zero 9 zero 9 42

0499 THAIZE GENEROSO DE 
OLIVEIRA 22 8 12 9 10 61

0171 THAYNA SOUZA DE 
ALBUQUERQUE COSTA 23 zero 10 5 10 48

0089 THAYS DE SOUZA DUARTE 22 zero 13 3 4 42

0248 THAÍZ LIANDRA DA COSTA 
SOUZA 25 zero 13 3 9 50

0130 VALDER ALVES NASCIMENTO 24 10 13 5 8 60

0195 VALERIA DAVILA LIMA SILVA 20 zero zero 5 9 34

0432 VANNYSON DE ANDRADE MELLO 27 5 13 5 5 55

0070 VANUZIA DOOCKRAM TEIXEIRA 23 zero 3 3 8 37

0463 VICTÓRIA LUCENA POSSEBON 
RIBEIRO 22 4 5 5 8 44

0342 WANDERSON DE SOUZA ALVES 24 zero 14 5 9 52

0403 WESLEY TOMÉ DA MATTA 29 zero 12 7 12 60

0353 WISNEY COSTA DE OLIVEIRA 23 zero 12 7 9 51

0328 YAGO FERNANDO MORA MATOS 20 zero 12 5 7 44

2.  Nos termos da alínea “b” do 8.2 do Edital nº 001 – MPRR, de 28 de julho de 2017 (DJE nº 6026, de
31JUL17), os candidatos que não atingiram a nota mínima de 60 pontos na somatória da nota das provas
objetiva, subjetiva e dissertação, estão automaticamente desclassificados do certame.

3. Com fundamento nos itens 7.1 a 7.4 do Edital regulador do certame, o candidato que desejar interpor
recurso contra qualquer das notas atribuídas às questões subjetivas e a dissertação:
a)  disporá do prazo de 02 (dois) dias úteis contados do primeiro dia útil  após a data de publicação no
endereço eletrônico  www.mprr.mp.br, estando neste prazo incluso a solicitação de cópia do Caderno de
Resposta junto à Coordenadoria de Estágios;
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
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.

4.  Recursos  protocolados  intempestivamente  não  serão  apreciados  pela  Comissão  Organizadora  do
certame Processo Seletivo.

Publique-se.

Boa Vista, 02 de outubro 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
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PORTARIA Nº 898 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Autorizar o afastamento do Procurador de Justiça, Dr. ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD,  para participar da
solenidade de recondução de posse do Conselheiro Nacional do Ministério Público, Dr. FÁBIO BASTOS STICA, na
cidade de Brasília/DF, no período de 25 a 27SET2017, conforme o Processo nº 764/2017 -  DA/MPRR, de
20SET2017, SisproWeb nº 081906046651776.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES  
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 899 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Conceder ao Promotor de Justiça, Dr. MADSON WELLINGTON BATISTA CARVALHO,  01 (um) dia de férias,
anteriormente interrompidas pela Portaria nº 151/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5926, de
23FEV17, a ser usufruído no dia 25SET2017, conforme o Processo nº 669/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 28SET17,
SisproWeb nº 081906047101729. 

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES  
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 900, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Designar o Promotor de Justiça, Dr. IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA,   para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições, pela Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Alegre/RR e pela 2ª Titularidade da Promotoria de
Justiça de Defesa da Saúde, no dia 25SET2017.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES  
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 901, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Conceder ao Promotor de Justiça, Dr.  ADEMAR LOIOLA MOTA , 02 (dois) dias de recesso de fim de ano, no
período de 14 a 15SET2017, conforme o Processo nº 215/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 29MAR2017, SisproWeb nº
081906035841731.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES  
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 902, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Designar o Promotor de Justiça, Dr. VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA,  para responder, sem prejuízo de suas
atuais atribuições, pela 2ª Titularidade da Promotoria de Justiça da Família, no período de 14 a 15SET2017.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES  
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 903, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Autorizar o afastamento da Procuradora de Justiça, Dra. JANAÍNA CARNEIRO COSTA , para participar do “XXII
Congresso  Nacional  do  Ministério  Público”,  na cidade de  Belo  Horizonte/MG, no período de 27SET a
02OUT2017, conforme o Processo nº 633/2017 - DA/MPRR, de 31JUL2017, SisproWeb nº 081906043771711.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES  
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 904, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :  

Designar o Procurador de Justiça, Dr. EDSON DAMAS DA SILVEIRA , para responder, sem prejuízo de suas atuais
atribuições, pela 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, no período de 27SET a 02OUT2017.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça 

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 1237 - DG, DE 29 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :
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I – Designar o servidor  CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO, Diretor de Departamento, como
Gestor do Processo Administrativo nº 438/2017 - DA, tem por objeto a deste MPRR.
II - Designar o servidor  RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS,  Chefe de Divisão, para substituir o
titular da gestão nas eventuais ausências.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral 

PORTARIA Nº 1238- DG, DE 02 DE OUTUBRO 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 09 (nove) dias de férias à servidora MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO,  a serem usufruídas no período
de 10 a 18OUT17, conforme Processo nº 667/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 27/09/2017, SISPROWEB Nº:
081906047071714.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1239- DG, DE 02 DE OUTUBRO 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 02 (dois) dias de férias à servidora MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO,  a serem usufruídas no período
de 19 a 20OUT17, conforme Processo nº 667/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 27/09/2017, SISPROWEB Nº:
081906047071714.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1240- DG, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder 01 (um) dia de férias ao servidor JAMES BATISTA CAMELO,  a ser usufruído no dia 16OUT17,
conforme Processo nº 672/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 28/09/2017, SISPROWEB Nº: 081906047121754.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 1241- DG, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder 05 (cinco) dias de férias ao servidor ÁLVARO GIBIM GALVÃO,  a serem usufruídas no  período
de 16 a 20OUT17, conforme Processo nº 670/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 28/09/2017, SISPROWEB Nº:
081906047091740.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1242 - DG, DE 02 DE OUTUBRO 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, aos servidores abaixo relacionados, por terem trabalhado durante o período
de Recesso Forense.

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

Alcione Leal dos Santos 14 04/12 a 08/12/17 11/12 a 19/12/17 1524441762

Janielle Araújo Lima Matos 02 - 09/10 a 10/10/17 1523401791

José Ceza Araújo 05 - 16/10 a 20/10/17 1523861734

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1243 - DG, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

O DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições e
conforme exposto na Ata da Segunda Sessão Ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima  ocorrida  em  06/05/13  e  na  CI  nº
001/2016/1ªPROMCRIMRESIDUAL/MP-RR, de 29/08/16,

R E S O L V E :

Conceder  ao  servidor  ÁLVARO  GIBIM  GALVÃO ,  02  (dois)  dias  de  dispensa  no  período  de  10  a
11OUT2017, por ter participado na aplicação das provas do XII Processo Seletivo para Preenchimento de
Vagas do Estágio Extracurricular de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado de Roraima,
ocorrido em 28AGO2016, nas dependências da Faculdade Cathedral, conforme documento Sisproweb nº
1498181762.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral
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PORTARIA Nº 1244- DG, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder 04 (quatro) dias de férias ao servidor LINDOMAR OVÍDIO SILVA,  a serem usufruídas no período
de 02 a 05OUT17, conforme Processo nº 679/2017 – SAP/DRH/MPRR, de 02/10/2017, SISPROWEB Nº:
081906047351750.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1245- DG, DE 02 DE OUTUBRO 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  12  (doze)  dias  de  férias  à  servidora  ZILMAR  DE  ANDRADE  MAR  MARQUES,  a  serem
usufruídas  no  período  de  16  a  27OUT17,  conforme  Processo  nº  673/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de
28/09/2017, SISPROWEB Nº: 081906047131717.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

PORTARIA Nº 1246- DG, DE 02 DE OUTUBRO 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  ANDRÉ  GEORGE  SOBRINHO  REBOUÇAS,  a  serem
usufruídas  no  período  de  09  a  11OUT17,  conforme  Processo  nº  674/2017  –  SAP/DRH/MPRR,  de
28/09/2017, SISPROWEB Nº: 081906047141780.

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

ANTÔNIO CLÉSIO MOTTA DE ROSSO
Diretor-Geral

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 292 - DRH, DE 02 DE OUTUBRO 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  conforme
acatamento do atestado médico pelo Diretor-Geral,
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R E S O L V E:

Conceder ao servidor MARCELO SEIXAS , 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, no período
de 13 a  15SET2017,  conforme Processo nº  675/2017 SAP/DRH/MPRR,  de 29SET2017,  Sisproweb nº
081906047271721.

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 293 - DRH, DE 02 DE OUTUBRO 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 de acordo com a
Comunicação do Resultado do Exame Médico Pericial e Ofício DPMST/CGRH/SEGAD/OFÍCIO nº 0517/14,
de 22/05/14, expedidos pela Junta Médica do Estado de Roraima,

R E S O L V E:

Conceder  ao  servidor  ANTÔNIO  UBIRAJARA SILVA LAMARÃO ,  15  (quinze)  dias  de  licença  para
tratamento de saúde, no período de 04 a 18SET2017, conforme Processo nº 638/2017 SAP/DRH/MPRR, de
12SET2017, Sisproweb nº 081906046161761.

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 294 - DRH, DE 02 DE OUTUBRO 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:

Nome Quantidade de dias Período SISPROWEB Nº

Janielle Araújo Lima Matos 01 11/10/2017 1523411712

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PE Nº 19/2017 

MODALIDADE/FORMA : Pregão Eletrônico nº 19/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 461/2017 – D.A.
CÓDIGO UASG: 926196 
OBJETO :  Prestação de serviço de conexão de dados entre a Rede de Dados do Ministério Público de
Roraima- MPRR e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana,
inclusive feriados, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado na sede das
Unidades do Ministério  Público  de Roraima na Capital  e  no  interior  do  Estado  de Roraima,  conforme
especificações deste termo de referência, com fornecimento os equipamentos necessários à execução do
serviço  e  suporte  técnico,  pelo  prazo  de  36  meses,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos
períodos  até  o  limite  de  60  meses.  Os  acessos  deverão  ser  providos  nos  endereços  especificados
garantindo as velocidades mínimas de Download e Upload previstas nas regulações da ANATEL de acordo
com a velocidade solicitada.
ENTREGA/CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS : A partir de 03/10/2017, às 8h (Horário de Brasília), no
sítio www.comprasnet.gov.br.
ABERTURA DAS  PROPOSTAS :  19/10/2017  às  11h  (horário  de  Brasília)  /  9h  (horário  local),  no  sítio
supracitado.
INÍCIO DA DISPUTA:  19/10/2017, às 11h (horário de Brasília) / 9h (horário local), no sítio supracitado. O
Edital encontra-se à disposição dos interessados no sítio www.comprasnet.gov.br.

Boa Vista (RR), 02 de outubro de 2017

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPE/RR

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 009/2017  /PJPAC/MP/RR

O Dr. Masato Kojima, Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Pacaraima, no uso das atribuições
que lhe  são conferidas  pelo  artigo  129,  I,  III  e  VIII,  da  Constituição da república,  artigo  33,  I,  da  Lei
Complementar Estadual 003/94 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima e art. 20 e
seguintes  da  Resolução  CPJ  nº  004/2016,  DETERMINA  a  instauração  de  PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO,  sob  o  nº  009/2017,  tendo  como  objeto  apurar  possível  percebimento  indevido  de
remuneração da SESAU, em razão da ausência de contraprestação laboral por parte da servidora Regina
Oliveira das Neves, matrícula nº 43001976, técnica em enfermagem.
Pacaraima-RR, 29 de setembro de 2.017.

MASATO KOJIMA
Promotor de Justiça

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 010/2017/PJPAC

No uso das  atribuições  que lhe  são conferidas  pelo  artigo 129,  incisos  II,  III,  VIII,  da Constituição da
República;  pelo artigo 33,  incisos I,  VI  e VII  da Lei  Complementar  Estadual  003/94 – Lei  Orgânica do
Ministério Público do Estado de Roraima; e pelo artigo 26, incisos I, V e VI da Lei nº 8.625/1.993, o Dr.
MASATO  KOJIMA , Promotor  de  Justiça  de  Pacaraima-RR  DETERMINA a  instauração  de
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, sob o nº 010/2017, tendo como objeto a falta de ordenamento urbano,
verificar  a  ausência  de  nomes  nos  logradouros,  bem  como  numeração  nos  imóveis  do  Município  de
Pacaraima.
Pacaraima-RR, 29 de setembro de 2.017.

MASATO KOJIMA
Promotor de Justiça
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  ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
 
Expediente de 02/10/2017 
 

E D I T A L 0210  
 
 

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima faz público 
achar-se nesta Seccional, suficientemente instruído para oportuna deliberação do pedido de 
Inscrição Principal do Belª: GUSTAVO HUGO SOUSA DE ANDRADE, Lei 8.906/94. 

Sala da Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Roraima, aos dois 
dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete. 

 
 

RODOLPHO MORAIS 
Presidente da OAB/RR 
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PORTARIA N.º45/2017  
   
 
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Roraima, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,  
 
 
 
 

R E S O L V E: 
 
 
 
 

                                             Nomear a Advogada, Cinelande 
Melo da Silva Norberto OAB/RR nº 1565, inscrita nesta Seccional, para compor como membro, a 
Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Roraima. 

  
 
 
 

           Certifique-se. Publique-se. Cumpra-se.  
 

Boa Vista (RR), 29 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rodolpho Morais 

Presidente da OAB/RR 
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO 
 
Expediente de 02/10/2017 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 
Pelo presente edital, o 1º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA localizado à 
Av. Ville Roy, 5636 em Boa Vista - Roraima FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas 
que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características: 
 
Prot: 522086 - Título: DSI/ASB01004 - Valor: 530,00 
Devedor: ALEXANDRA DE SOUSA BATISTA 
Credor: COLEGIO LEVINA ALVES DA SILVA LTDA - ME 
 
Prot: 522096 - Título: DSI/AP753002 - Valor: 540,00 
Devedor: ANA PAULA NAZARE ALMEIDA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522136 - Título: CBI/327310499 - Valor: 7.112,23 
Devedor: ANNA MACEDO SAMPAIO 
Credor: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
 
Prot: 522107 - Título: DSI/AD635007 - Valor: 540,00 
Devedor: ANTONIA DULCINEIA OLIVEIRA DA SILVA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522090 - Título: DSI/AA632008 - Valor: 530,00 
Devedor: ANTONIO AGAMENON DE ALMEIDA 
Credor: COLEGIO LEVINA ALVES DA SILVA LTDA - ME 
 
Prot: 522138 - Título: CDA/2010011660 - Valor: 721,04 
Devedor: ANTONIO ALVES DA COSTA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 522221 - Título: DMI/4081/A - Valor: 7.243,00 
Devedor: AQUILA DOS SANTOS MOURA ME 
Credor: SIRLENE T TEIXEIRA CONFECCOES 
 
Prot: 522165 - Título: DMI/00217911-4 - Valor: 713,22 
Devedor: ATHOS THIAGO MORAIS DA SILVA 0 
Credor: PROBIOTICA LABORATORIOS LTDA 
 
Prot: 522167 - Título: DMI/00219827-6 - Valor: 1.200,49 
Devedor: ATHOS THIAGO MORAIS DA SILVA 0 
Credor: PROBIOTICA LABORATORIOS LTDA 
 
Prot: 522168 - Título: DMI/00219827-3 - Valor: 1.200,53 
Devedor: ATHOS THIAGO MORAIS DA SILVA 0 
Credor: PROBIOTICA LABORATORIOS LTDA 
 
Prot: 522169 - Título: DMI/00219827-4 - Valor: 1.200,53 
Devedor: ATHOS THIAGO MORAIS DA SILVA 0 
Credor: PROBIOTICA LABORATORIOS LTDA 
 
Prot: 522170 - Título: DMI/00219827-5 - Valor: 1.200,53 
Devedor: ATHOS THIAGO MORAIS DA SILVA 0 
Credor: PROBIOTICA LABORATORIOS LTDA 
 
Prot: 522094 - Título: DSI/BL465008 - Valor: 530,00 
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Devedor: BRUNO LUIS BARBOSA DE O. LIRA 
Credor: COLEGIO LEVINA ALVES DA SILVA LTDA - ME 
 
Prot: 522104 - Título: DSI/CC676007 - Valor: 540,00 
Devedor: CARLEYDSON CARLOS CASTRO PADILHA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522209 - Título: DMI/CAROL/03 - Valor: 178,00 
Devedor: CAROLINE MORTARI 
Credor: A V NUNES ME 
 
Prot: 522038 - Título: DV/112007 - Valor: 2.003,06 
Devedor: CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA 
Credor: PERIN VEICULOS 
 
Prot: 522098 - Título: DSI/DS715003 - Valor: 540,00 
Devedor: DYEGO SILVA VILANOVA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522040 - Título: DV/105461 - Valor: 277,00 
Devedor: EDIVAN NASCIMENTO DA SILVA 
Credor: PERIN VEICULOS 
 
Prot: 522037 - Título: DMI/000050458 - Valor: 966,61 
Devedor: EDUARDO CASALI 
Credor: CONNAN - COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL 
 
Prot: 522043 - Título: W/104205 - Valor: 11.700,00 
Devedor: ELCINEI FALCAO MARTINS 
Credor: PERIN VEICULOS 
 
Prot: 522210 - Título: DMI/RM08/02 - Valor: 333,33 
Devedor: ELIDA CRISTINA R PESSOA 
Credor: A V NUNES ME 
 
Prot: 522180 - Título: CDA/27.539 - Valor: 1.991,13 
Devedor: FELIX & LOPES COMERCIO, SERVICOS, IND E FABR 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522180 - Título: CDA/27.539 - Valor: 1.991,13 
Devedor: DAVID ALMEIDA FELIX 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522180 - Título: CDA/27.539 - Valor: 1.991,13 
Devedor: DOUGLAS DA SILVA LOPES 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522181 - Título: CDA/21.234 - Valor: 6.960,69 
Devedor: FELIX & LOPES COMERCIO, SERVICOS, IND E FABR 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522181 - Título: CDA/21.234 - Valor: 6.960,69 
Devedor: DAVID ALMEIDA FELIX 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522181 - Título: CDA/21.234 - Valor: 6.960,69 
Devedor: DOUGLAS DA SILVA LOPES 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
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Prot: 522182 - Título: CDA/25.107 - Valor: 30.669,65 
Devedor: FELIX & LOPES COMERCIO, SERVICOS, IND E FABR 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522182 - Título: CDA/25.107 - Valor: 30.669,65 
Devedor: DAVID ALMEIDA FELIX 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522182 - Título: CDA/25.107 - Valor: 30.669,65 
Devedor: DOUGLAS DA SILVA LOPES 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522112 - Título: DSI/GSS235008 - Valor: 540,00 
Devedor: GIANKARLO SEBASTIAO DA SILVA CUNHA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522149 - Título: DMI/2745003 - Valor: 670,85 
Devedor: IGEANE SOUZA MARQUES 
Credor: SOUZA BRITO & CIA LTDA EPP 
 
Prot: 522102 - Título: DSI/IS681007 - Valor: 540,00 
Devedor: IVO DE SOUSA PEREIRA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522137 - Título: CBI/329026844 - Valor: 3.952,28 
Devedor: JAKSON DOS SANTOS CARVALHO 
Credor: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
 
Prot: 522092 - Título: DSI/JG562008 - Valor: 530,00 
Devedor: JANE GONCALVES DE MELO 
Credor: COLEGIO LEVINA ALVES DA SILVA LTDA - ME 
 
Prot: 522100 - Título: DSI/JJ683007 - Valor: 540,00 
Devedor: JANE JOSE DA SILVA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522220 - Título: DMI/1700645/2 - Valor: 643,27 
Devedor: JOAQUIM MOTA PEREIRA NETO ME 
Credor: REFACTORS CONFECCOES DE ROUPAS 
 
Prot: 522041 - Título: DV/108153 - Valor: 2.365,00 
Devedor: KEMELLY GOMES MOREIRA 
Credor: PERIN VEICULOS 
 
Prot: 522036 - Título: DMI/1842/7 - Valor: 500,00 
Devedor: LEANDRO ROSA RIBEIRO 
Credor: PERIN LOCADORA DE VEICULOS -LTDA 
 
Prot: 522120 - Título: DMI/FAT-19 - Valor: 9.268,11 
Devedor: LOCMIX LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP 
Credor: CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 
 
Prot: 522121 - Título: DMI/11077/02 - Valor: 3.733,45 
Devedor: M DO ESPIRITO SANTO LIMA 
Credor: DEMA INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOE 
 
Prot: 522198 - Título: DMI/1369/1 - Valor: 1.666,66 
Devedor: MAIUZE FEITOSA FERREIRA 
Credor: L F RIBEIRO COSMETICOS EIRELI 
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Prot: 522110 - Título: DSI/MR474008 - Valor: 540,00 
Devedor: MARCOS ROBERIO BARBOSA DE SANTANA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522199 - Título: DMI/0140409-1 - Valor: 1.184,53 
Devedor: MARIA VANUSA LIMA SANTOS - ME 0019062 
Credor: GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
 
Prot: 522200 - Título: DMI/0140409-2 - Valor: 1.183,00 
Devedor: MARIA VANUSA LIMA SANTOS - ME 0019062 
Credor: GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
 
Prot: 522201 - Título: DMI/0140409-3 - Valor: 1.183,00 
Devedor: MARIA VANUSA LIMA SANTOS - ME 0019062 
Credor: GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
 
Prot: 522087 - Título: DSI/MC697007 - Valor: 530,00 
Devedor: MARIANO CORREA DE AZEVEDO 
Credor: COLEGIO LEVINA ALVES DA SILVA LTDA - ME 
 
Prot: 522065 - Título: DMI/00020853 1 - Valor: 772,30 
Devedor: MERCADINHO VICTORIA LTDA ME 
Credor: ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA 
 
Prot: 522189 - Título: DMI/64398 - Valor: 294,65 
Devedor: MESSIAS NONATO FREIRE DE SOUZA 
Credor: VIMEZER FORNC DE SERV LTDA 
 
Prot: 522177 - Título: CDA/20.387 - Valor: 8.944,42 
Devedor: MUDA LAR MUDANCAS E TRANSPORTES 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522177 - Título: CDA/20.387 - Valor: 8.944,42 
Devedor: JOAO DAMASCENO SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522177 - Título: CDA/20.387 - Valor: 8.944,42 
Devedor: VANIA CARVALHO SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522091 - Título: DSI/ND607008 - Valor: 530,00 
Devedor: NAIR DAVID DOS SANTOS 
Credor: COLEGIO LEVINA ALVES DA SILVA LTDA - ME 
 
Prot: 522212 - Título: DMI/NALIA02 - Valor: 529,66 
Devedor: NALIA ALVES DE OLIVEIRA 
Credor: A V NUNES ME 
 
Prot: 522095 - Título: DSI/NS218008 - Valor: 530,00 
Devedor: NECINALDO SILVA DOS SANTOS 
Credor: COLEGIO LEVINA ALVES DA SILVA LTDA - ME 
 
Prot: 522074 - Título: DMI/000-3717A - Valor: 888,00 
Devedor: PREMOCON PREMOLDADOS & CONSTRU 
Credor: BOQUILHAS FABR COM M I E L EPP 
 
Prot: 522183 - Título: CDA/25.102 - Valor: 4.417,62 
Devedor: R G VEICULOS 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
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Prot: 522183 - Título: CDA/25.102 - Valor: 4.417,62 
Devedor: NAYARA CRISTINA EIDMAR GIBAHI 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522183 - Título: CDA/25.102 - Valor: 4.417,62 
Devedor: GILMAR ALVES DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522184 - Título: CDA/25.103 - Valor: 153.115,22 
Devedor: R G VEICULOS 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522184 - Título: CDA/25.103 - Valor: 153.115,22 
Devedor: NAYARA CRISTINA EIDMAR GIBAHI 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522184 - Título: CDA/25.103 - Valor: 153.115,22 
Devedor: GILMAR ALVES DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522185 - Título: CDA/25.104 - Valor: 64.025,10 
Devedor: R G VEICULOS 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522185 - Título: CDA/25.104 - Valor: 64.025,10 
Devedor: NAYARA CRISTINA EIDMAR GIBAHI 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522185 - Título: CDA/25.104 - Valor: 64.025,10 
Devedor: GILMAR ALVES DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522127 - Título: DMI/4711-1/4 - Valor: 413,78 
Devedor: R S DE ARRUDA-ME 
Credor: FK IND COM IMP EXP SERV LTDA 
 
Prot: 522082 - Título: DMI/646/04 - Valor: 878,23 
Devedor: RAIMUNDO PEREIRA COSTA 
Credor: JS INDUSTRIAL DE ROUPAS EIRELI - ME 
 
Prot: 522135 - Título: CBI/780865398 - Valor: 5.682,74 
Devedor: REGINALDO BEZERRA PEREIRA 
Credor: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 
 
Prot: 522042 - Título: DV/99050 - Valor: 1.500,00 
Devedor: SANDRA MARIA LEOCADIO DE MENEZES 
Credor: PERIN VEICULOS 
 
Prot: 522106 - Título: DSI/SS663007 - Valor: 540,00 
Devedor: SUZANNE SARMENTO DA SILVA 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522105 - Título: DSI/TR655007 - Valor: 540,00 
Devedor: TONY ROUGLES RIBEIRO ARAGAO 
Credor: PRÉ ESCOLAR REIZINHO LTDA 
 
Prot: 522186 - Título: CDA/17.391 - Valor: 4.861,31 
Devedor: XIMENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
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Prot: 522186 - Título: CDA/17.391 - Valor: 4.861,31 
Devedor: ISADORA SOUSA XIMENES 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 522186 - Título: CDA/17.391 - Valor: 4.861,31 
Devedor: ANA PATRICIA SOUSA XIMENES 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
 E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na 
forma legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados 
para no prazo legal, a contar da data de protocolização do título, vir pagar o valor dos mesmos neste 
Tabelionato, ou manifestarem suas recusas. Boa Vista, 02 de outubro de 2017. (58 apontamentos). Eu 
JOZIEL SILVA LOUREIRO , Tabelião o fiz digitar e assino. 
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