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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 
Expediente de 22/11/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO 
 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0000.17.002608-2 
AUTOR: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DR.ª MARCELA MEDEIROS QUEIROZ FRANCO (OAB/RR 433) 
RÉU: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
PROCURADOR JURÍDICO DA CMBV: DR. RONALD ROSSI FERREIRA (OAB/RR 467) 
RELATOR: DESEMBARGADOR ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº. 1.798, DE 
20 DE SETEMBRO DE 2017 - IMPLEMENTAÇÃO DE FAIXA EXCLUSIVA PARA MOTOS EM 
SEMÁFOROS - SUSPENSÃO DA MENCIONADA LEI - MEDIDA CAUTELA CONCEDIDA. 
1. Lei Municipal nº 1.798/2017 criou despesas para a Administração Municipal, sem indicar a fonte de 
receita, violando o art. 52 da Constituição Estadual. 
2. Além disso, o Legislativo Municipal também violou o art. 2º da nossa Constituição que trata do princípio 
de independência entre os poderes, pois a matéria versada refere-se à administração do Município, função 
precípua do executivo. 
3. Medida Cautelar Concedida. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal 
Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por unanimidade, em conceder a medida 
cautelar da presente ação para suspender os efeitos da Lei nº. 1.798, de 20 de setembro de 2017, a partir 
desta data, nos termos nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste Julgado. 
 
Participaram do julgamento os Desembargadores Elaine Bianchi (Presidente), Mozarildo Cavalcanti (Vice-
Presidente), Ricardo Oliveira, Almiro Padilha (Relator), Tânia Vasconcelos, Jefferson Fernandes, Jésus 
Nascimento e Luiz Fernando Mallet, e o(a) Procurador(a)-Geral de Justiça.  
 
Boa Vista-RR, 22 de novembro de 2017. 
 

DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 

 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.17.002691-8 
IMPETRANTE: EDUARDO JOSÉ CHAÚ DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA (OAB/RR 481) 
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE RORAIMA 
RELATOR: DESEMBARGADOR CRISTÓVÃO SUTER 
 
DECISÃO 
 
I - Tratam os autos de Mandado de Segurança preventivo com pedido de liminar, em que figura como 
impetrante Eduardo José Chaú de Oliveira, em face de suposta ameaça de iminente pratica de ato ilegal e 
abusivo pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Roraima. 
 
Aduz o impetrante que em certame iniciado no ano de 2013, teria sido classificado para o cargo de Oficial 
do CBMRR, estando à época da inscrição dentro do limite de idade estabelecido no edital, que seria de 35 
(trinta e cinco) anos até a data de matrícula no curso de formação. 
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Assevera que em razão de ter sido convocado para o curso de formação somente em maio do corrente ano, 
contaria com 38 (trinta e oito) anos de idade, motivo pelo qual estaria na iminência de ser eliminado do 
certame, em violação à ordem jurídica, realidade que renderia ensejo à concessão da segurança, inclusive 
liminarmente. 
 
Determinada a comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou a realização do necessário preparo 
(fls. 130), o impetrante manifestou-se nos autos, apresentando emenda à petição inicial e comprovando o 
recolhimento das custas processuais (fls. 133/134). 
 
É o breve relato.  
 
Passo a decidir. 
 
II - Justifica-se a concessão da liminar. 
 
Em juízo de cognição sumária, considerando o narrado na exordial e respectivos documentos, tem-se como 
presentes os requisitos legais, revelando-se como necessária a concessão da tutela de urgência: 
 
"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO 
PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. (...) 1. O Supremo Tribunal Federal 
assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja 
anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-
RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Prevalece nesta Corte a orientação no sentido de que o limite de idade, quando 
regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento 
da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a 
fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar 
Mendes). (...)." (STF, RE 1025819 AgR, Primeira Turma, Relator:  Min. Roberto Barroso - p.: 01/09/2017)  
 
III - Posto isto, defiro a medida liminar, a fim de obstar eventual eliminação do impetrante pelo critério de 
idade nos termos da exordial. 
 
Notifique-se a autoridade apontada como coatora sobre os termos da presente decisão, a fim de que possa, 
por igual, prestar as informações que julgar necessárias. 
 
Cientifique-se do feito o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 
da inicial, para que, querendo ingresse no feito. 
 
Decorridos os respectivos prazos, abra-se vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça. 
 
Boa Vista, 23/10/17 
 

Desembargador Cristóvão Suter 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000.16.001694-5 
IMPETRANTE: SINDPER - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE RORAIMA 
ADVOGADO: DR. PEDRO HENRIQUE DE ARAÚJO CARDIAS (OAB/RR 1.207) 
IMPETRADA: GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. RONDINELLI SANTOS DE MATOS PEREIRA (OAB/RR 538) 
RELATOR: JUIZ CONVOCADO LUIZ FERNANDO MALLET  
 
DESPACHO 
 
Ante a manifestação de fls. 94, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. 
 
Após, voltem-me conclusos. 
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Boa Vista (RR), 22 de novembro de 2017. 
 

Juiz convocado LUIZ FERNANDO MALLET 
Relator 

 
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
 
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010.14.802925-8 
RECORRENTE: RORAIPETRO RORAIMA PETRÓLEO LTDA 
ADVOGADAS: DR.ª LUCIANA ROSA DE FIGUEIREDO (OAB/RR 394) E OUTRA 
RECORRIDA: TECLASS EDITORA DE GUIAS 
ADVOGADA: DR.ª SANDRA MARISA COELHO (OAB/RR 332) 
 
FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047.13.700640-0 
AGRAVANTE: SÉRGIO CUNHA DA SILVA 
ADVOGADO: DR. PAULO LUIS DE MOURA HOLANDA (OAB/RR Nº 481)  
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADOS: DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/RR 479-A) e DR.ª ANDRÉA GONÇALVES 
OLIVA ITACARAMBI (OAB/GO 25.246) 
 
FINALIDADE: Intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. 
 
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000.17.001547-3 
RECORRENTE: RODNEY PINHO DE MELO E OUTRA 
ADVOGADO: DR. BRENO THALES PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB/RR 917) 
RECORRIDO: GERALDO DE ANDRADE COSTA 
ADVOGADOS: DR. EDSON SILVA SANTIAGO (OAB/RR 619) E OUTRO  
 
FINALIDADE: Intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. 
 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA-RR, 23 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 

RONALDO BARROSO NOGUEIRA 
Diretor de Secretaria 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 

Expediente de 23/11/2017 
 

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR N.º 0000.17.001164-7 
AUTOR: ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: DR. CLÁUDIO BELMINO R. EVANGELISTA (OAB/RR 314-B) 
RÉ: NADIA NUBIA RIVAS BARRETO 
ADVOGADA: DR.ª LARISSA BAÚ TRASSATO (OAB/RR 1.121) 
 
DESPACHO 
 
Considerando que o julgamento do agravo interno manteve o teor da decisão aqui proferida, após 
cumpridos os expedientes necessários, arquivem-se os autos. 
 
Boa Vista, 21 de novembro de 2017. 

 
Desa. ELAINE BIANCHI 

Presidente 
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GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA 
 

 
Expediente de 23/11/2017 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
 
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010.15.017960-3 
RECORRENTE: IDEALDO LOURENÇO DA SILVA FILHO 
ADVOGADOS: DR. MAURO SILVA DE CASTRO (OAB/RR 210) E OUTROS 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA 
  
DESPACHO 
 
Encaminhe-se os autos à Secretária para análise de recurso pendente nos autos. Não havendo, certifique-
se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à vara de origem. 
 
Boa Vista, 22 de novembro de 2017. 
 

Des. MOZARILDO CAVALCANTI 
Vice-Presidente do TJRR 
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SECRETARIA DAS CÂMARAS REUNIDAS 
 
Expediente de 23/11/2017 
 
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 28 de novembro do ano de 
dois mil e dezessete, às 09:00 horas, serão julgados os processos a seguir: 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002628-0 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTES: MARCOS PEREIRA DA SILVA E OUTRA 
PACIENTE: PEDRO ERNESTO DE LIMA PEREIRA COSTA DE MAGALHÃES 
ADVOGADOS: MARCOS PEREIRA DA SILVA E OUTRA – OAB/RR Nº 463 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.15.014433-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: GREGÓRIO ERIBERTO DE SOUSA SALAZAR 
DEFENSORA PÚBLICA: ALINE DIONISIO CASTELO BRANCO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: JUIZ CONVOCADO LUIZ FERNANDO MALLET 
REVISOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.13.016464-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOILSON ALBUQUERQUE VIANA 
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROCELITON VITO JOCA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.16.003798-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: E. DA S. S. 
DEFENSORA PÚBLICA: ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: JUIZ CONVOCADO LUIZ FERNANDO MALLET 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.13.008423-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: L. R. F. 
DEFENSORA PÚBLICA: ROSINHA CARDOSO PEIXOTO 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
REVISOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.08.197446-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO 
DEFENSORA PÚBLICA: ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO  
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
REVISOR: JUIZ CONVOCADO LUIZ FERNANDO MALLET 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.17.811252-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: D. DE A. B. 
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO FRANCELINO DE SOUZA 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010.13.000448-3 - BOA VISTA/RR 
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1º APELANTE / 2º APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
2º APELANTE / 1º APELADO: JOSÉ MENDES DOS SANTOS 
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO – OAB/RR Nº 839 
3º APELANTE / 3º APELADO: JONAS SILVA MORENO 
DEFENSORA PÚBLICA: ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
4º APELANTE / 4º APELADO: WILSON SILVA LIMA 
DEFENSORA PÚBLICA: ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
5ª APELANTE / 5ª APELADA: ANDREIA SOARES DE SOUSA 
DEFENSORA PÚBLICA: ALINE DIONÍSIO CASTELO BRANCO 
RELATOR: JUIZ CONVOCADO LUIZ FERNANDO MALLET 
REVISOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO – ELETRÔNICO 
 
O Senhor Desembargador Presidente da Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
torna público para ciência dos interessados que, na Sessão Ordinária Virtual do período de 04 à 07 de 
dezembro do ano de dois mil e dezessete, serão julgados os processos a seguir: 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001518-4 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI – OAB/RR Nº 424-A 
AGRAVADOS: ODONTOCLÍNICA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA – ME E OUTROS 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002568-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
AGRAVADA: SÍLVIA CIPRIANO 
ADVOGADO: PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000994-8 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTE: MARINETE PERES DE AVIZ 
ADVOGADO: COSMO MOREIRA DE CARVALHO – OAB/RR Nº 297-N 
EMBARGADO: BANCO PAN S/A 
ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO E OUTROS – OAB/PE Nº 23255 
RELATORA: DESA. ELAINE BIANCHI 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002596-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ELIAS MONTEIRO LIMA 
ADVOGADO: MAYCON COELHO MAIA – OAB/RR Nº 1609-N 
AGRAVADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: RONALD ROSSI FERREIRA – OAB/RR Nº 467-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001092-0 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: ALESSANDRA MOREIRA DE SOUZA SOARES 
ADVOGADOS: VICTÓRIA MUNIZ DE SOUZA CRUZ E OUTRO – OAB/RR Nº 1080 
1ª AGRAVADA: CARANÃ - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
ADVOGADOS: THIAGO AMORIM DOS SANTOS E OUTROS – OAB/PR Nº 62590-N  
2º AGRAVADOS: ANA ROSA BARROS MAIA E OUTRO 
ADVOGADO: JOSINALDO BARBOZA BEZERRA – OAB/RR Nº 483-N 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.000087-1 – SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
EMBARGANTE: CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE E OUTROS 
ADVOGADO: CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE – OAB/RR Nº 937-N 
EMBARGADO: O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: FRANCISCO DE ASSIS GUIMARÃES ALMEIDA – OAB/RR Nº 157-B 
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RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002707-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/RR Nº 387-A 
AGRAVADA: IVANILDE ALVES MOURÃO 
ADVOGADO: RÁRISON TATAÍRA DA SILVA – OAB/RR Nº 263 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060.11.001294-9 - SÃO LUIZ DO ANAUÁ/RR 
APELANTE: FRANCISCO MAIA DA SILVA 
ADVOGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA – OAB/RR Nº 114-A 
1º APELADO: O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA  
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: TADEU PEIXOTO DUARTE – OAB/RR Nº 722 
2ª APELADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA 
ADVOGADO: DEUSDEDITH FERREIRA ARAÚJO – OAB/RR Nº 550 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.800352-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: WEBER REFKALEFSKY 
ADVOGADOS: ALDIANE VIDAL OLIVEIRA E OUTRO – OAB/RR Nº 771-N 
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/RR Nº 387-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001909-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
ADVOGADA: CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960 
AGRAVADA: JÉSSICA DA SILVA GOMES 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001918-6 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: JÉSSICA DA SILVA GOMES 
ADVOGADO: MATHEUS BRINIER DE ABREU – OAB/RR Nº 1453 
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADA: CÍNTIA SCHULZE – OAB/RR Nº 960 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001004-5 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A 
ADVOGADOS: EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON E OUTROS – OAB/SP Nº 335299 
AGRAVADA: PREMOL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ADVOGADA: DENISE ABREU CAVALCANTI CALIL – OAB/RR Nº 171-B 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001074-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: LUIZ TRAVASSOS DUARTE NETO – OAB/RR Nº 377-N 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.817352-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO FINASA S/A 
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP Nº 119859-N 
APELADO: JOSÉ HILSON DA COSTA 
ADVOGADO: SÉRGIO CORDEIRO SANTIAGO – OAB/RR Nº 725-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.807582-9 - BOA VISTA/RR 

SICOJURR - 00059488

C
cn

S
hK

E
98

N
9n

kM
tZ

O
m

eF
6D

N
M

96
U

=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 24 de novembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6098 09/92



APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: CLÁUDIO BELMINO RABELO EVANGELISTA 
APELADA: CMT ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADOS: THIAGO PIRES DE MELO E OUTROS – OAB/RR Nº 938-N 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.820399-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: RALISON PARENTE HARDI 
ADVOGADOS: UELLITON DA SILVA LACERDA E OUTRO – OAB/MT Nº 21407 
APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: EDIVAL BRAGA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.13.706038-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ANDREIA NUNES DE OLIVEIRA 
ADVOGADA: DÉBORA MARA DE ALMEIDA – OAB/RR Nº 430-N 
1ª APELADA: PORTO VEÍCULOS LTDA 
ADVOGADOS: FELIPE DE SOUZA LEÃO ARAÚJO E OUTRO – OAB/PE Nº 23973-N 
2ª APELADA: RENAULT DO BRASIL S/A 
ADVOGADA: MARIANA DE MORAES SCHELLER – OAB/RR Nº 405-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.001869-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: RAIMUNDO NONATO TRINDADE SERRÃO 
ADVOGADO: JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047.11.001517-0 - RORAINÓPOLIS/RR 
APELANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONSTRUÇÕES PARANÁ AGRO INDUSTRIAL LTDA 
ADVOGADO: PAULO SÉRGIO DE SOUZA – OAB/RR Nº 317-B 
APELADA: MADEIREIRA MADENORTE LTDA – EPP 
ADVOGADO: ANDRÉ LUIS VILLORIA BRANDÃO – OAB/RR Nº 276-A 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.809237-6 - BOA VISTA/RR 
1ª APELANTE / 2ª APELADA: SERVS/BV FINANCEIRA - CFI BV FINANCEIRA 
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE Nº 21678-N 
2º APELANTE / 1º APELADO: FRANCISCO DE SOUSA LIMA 
ADVOGADO: JEFFERSON RIBEIRO MACHADO MACIEL – OAB/RR Nº 356-B 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
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 07 de dezembro do ano de 
dois mil e dezessete, às 09:00 horas, serão julgados os processos a seguir: 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.809717-9 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: MARCUS GIL BARBOSA DIAS 
APELADA: CMT ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADOS: CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE E OUTROS – OAB/RR Nº 937-N 
RELATOR: DES. JEFFERSON FERNANDES 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.834256-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: SÉRGIO CHARLES PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: JOSÉ MARIA DE AGUIAR NETO – OAB/RR Nº 361-B 
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APELADA: MAIKAN AGROSILVOPASTORIL LTDA 
ADVOGADOS: GERALDO JOÃO DA SILVA E OUTRO – OAB/RR Nº 118-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.806386-4 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: MARCUS GIL BARBOSA DIAS – OAB/RR Nº 464-P 
APELADA: ENGEXATA ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO: JULIANO SOUZA PELEGRINI – OAB/RR Nº 425-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045.16.800923-6 - PACARAIMA/RR 
APELANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA 
ADVOGADOS: CLAYTON SILVA ALBUQUERQUE E OUTRO – OAB/RR Nº 937-N 
APELADOS: MARCIELLEM ROQUE RIBEIRO DE CARVALHO E OUTROS 
ADVOGADOS: RODRIGO RICARTE LINHARES DE SÁ E OUTRO – OAB/RR Nº 965-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.08.912513-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: LUCIANA BRÍGLIA 
APELADO: JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE 
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE – OAB/RR Nº 074-B 
RELATOR: JUIZ CONVOCADO LUIZ FERNANDO MALLET  
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.706234-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR 
ADVOGADO: ALCIDES DA CONCEIÇÃO LIMA FILHO – OAB/RR Nº 185-N 
APELADA: MARLEIDE MARIA MOREIRA VICTOR DE CARVALHO 
ADVOGADA: GISELE DE SOUZA MARQUES AYONG TEIXEIRA – OAB/RR Nº 721-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.832218-9 - BOA VISTA/RR 
1º APELANTE / 2º APELADO: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADORA DO ESTADO: REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES – OAB/CE Nº 1527-N 
2ª APELANTE / 1ª APELADA: DANIELE OLIVEIRA RAMOS 
ADVOGADA: MARGARIDA BEATRIZ ORUÊ ARZA – OAB/RR Nº 172-B 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.15.805638-1 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: LYONAY KENNEDY COUTINHO DA SILVA 
ADVOGADA: JULIANA QUINTELA RIBEIRO DA SILVA – OAB/RR Nº 640-N 
APELADA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 
ADVOGADA: GISELE DE SOUZA MARQUES AYONG TEIXEIRA – OAB/RR Nº 721-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO 
 
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.001572-1 - BOA VISTA/RR 
EMBARGANTES: BANCO TRIÂNGULO S/A E OUTRO 
ADVOGADO: JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO – OAB/SP Nº 12363 
EMBARGADOS: RAUCICLEIA R. DA SILVA E OUTROS 
ADVOGADO: EDIVAL BRAGA – OAB/RR Nº 487 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
EMENTA 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO –  INTENÇÃO DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 
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ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, acordam, à unanimidade de votos, os 
Desembargadores integrantes Câmara Cível, por sua 1.ª Turma, em rejeitar os embargos, nos termos do 
voto da Relatora. 
Presentes: Des. Almiro Padilha (Presidente), Desa. Tânia Vasconcelos (Relatora), Des. Cristóvão Suter 
(Julgador). 
Boa Vista (RR), 17 de novembro de 2017. 
   
Desa. Tânia Vasconcelos Dias 
Relatora 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0000.17.002513-4 - BOA VISTA/RR 
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BOA VISTA 
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
EMENTA 
 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL - AÇÃO 
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CODESAIMA - EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL – PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA – COMPETÊNCIA DA VARA 
CÍVEL – ART.39 DO RITJRR - CONFLITO PROCEDENTE. 
1. A CODESAIMA é empresa pública e tem natureza de pessoa jurídica de direito privado. 
2. Não se inclui na competência das Varas de Fazenda Pública o processamento e o julgamento de causas 
de pessoa jurídica de direito privado (RITJRR, art. 39). 
3. Conflito procedente para declarar a competência da 6ª Vara Cível de Comarca de Boa Vista. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Câmara Cível, Segunda Turma, do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade, para julgar procedente o conflito, nos 
termos do voto do Relator. 
Presentes à sessão de julgamento os Desembargadores Almiro Padilha, Jefferson Fernandes e Mozarildo 
Monteiro Cavalcanti.  
Sala das sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, aos 23 dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezessete. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.001553-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A 
ADVOGADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA – OAB/RR Nº 309-A 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
E M E N T A 
 
AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 
A RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OFENSA – AGRAVO  
NÃO CONHECIDO.  
1. Verificado que os fundamentos da peça recursal não estão em consonância com aquilo que foi arguido e 
discutido na decisão recorrida, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.  
2. Recurso não conhecido. 
 
A C Ó R D Ã O 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Primeira Turma Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em harmonia com o parecer Ministerial, em NÃO 
CONHECER do recurso, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado. 
Estiveram presentes os eminentes Desembargadores Almiro Padilha (Presidente) Tânia Vasconcelos 
(Relatora) e Cristóvão Suter (Julgador). 
Sala das Sessões da Câmara Única do E. TJRR, em Boa Vista - RR, 17 de novembro de 2017.  
 
Desa. Tânia Vasconcelos Dias 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.16.001131-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MASSAYOSHI MÁRIO YAMASHITA 
ADVOGADOS: JOSÉ NESTOR MARCELINO E OUTROS – OAB/RR Nº 243-B 
APELADO: JORGE LOPES DE OLIVEIRA CANIÇO 
ADVOGADOS: DENISE ABREU CAVALCANTI CALIL E OUTRO – OAB/RR Nº 171-B 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
EMENTA 
 
APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DE POSSE NÃO COMPROVADA PELO 
AUTOR - REQUISITOS DO ART. 561 CPC NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO 
DE NULIDADE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS POR VIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - SENTENÇA 
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Colenda Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, por maioria de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos 
termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado, vencido o vistor. 
Participaram do julgamento os Desembargadores Almiro Padilha (relator), Tânia Vasconcelos (julgadora), 
Jefferson Fernandes (julgador), Cristóvão Suter (vistor) e Mozarildo Cavalcanti (julgador). 
Boa Vista - RR, 19 de outubro de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.828643-2 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE JÚNIOR – OAB/RR Nº 489-A 
APELADO: CARLOS ROBERTO BEZERRA CALHEIROS 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu a ação de execução de título 
extrajudicial nº 0828643-30.2016.8.23.0010, sem resolução do mérito, em virtude do não cumprimento da 
determinação de comprovar o pagamento das custas da diligência, bem como apresentar contrafé e o título 
executivo em cartório, viabilizando, assim, a citação da parte executada, com base no art. 485, IV do CPC. 
O apelante, em suas razões, afirma que o inciso em que foi fundamentada a extinção não corresponde aos 
fatos apontados e que o feito deveria ter sido extinto pelo art. 485, inciso III do CPC, e obrigatoriamente 
deveria ter sido respeitado o §1º do art. 485 CPC, que estabelece a necessidade de intimação pessoal do 
requerente, que não ocorreu no presente caso. 
Em razão disso, requer a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito. 
Sem contrarrazões. 
De acordo com o art. 932, inc. VIII, compete ao relator "exercer outras atribuições estabelecidas no 
regimento interno do tribunal." 
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O novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, publicado em 23/06/2016, prevê tais poderes do relator 
no art. 90: 
Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior; 
Verifica-se que o recurso está em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 
Justiça e desta Corte, uma vez que não há necessidade de intimação pessoal para emenda da petição 
inicial.  
O MM. Juiz observou que a petição inicial estava desacompanhada de documentos indispensáveis à 
propositura da demanda, e não preenchia os requisitos legais. Em razão disso, foi oportunizada ao 
apelante a emenda da inicial.  
Nesse contexto, não há que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade da sentença, posto que o recorrente 
não atendeu, de fato, ao comando judicial, restringindo-se a afirmar a sua intenção em cumpri-la sem 
efetivamente se desincumbir do encargo que lhe cabia, não restando outra opção ao magistrado senão 
extinguir o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 
A intimação pessoal não se mostra necessária para dar prosseguimento ao feito em caso de 
descumprimento da determinação de emenda, eis que a hipótese de aplicação da referida intimação 
somente se dá quando há negligência (art. 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (art. 485, inciso III, 
do CPC) pela parte, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal para a emenda da 
inicial é desnecessária: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando 
integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento 
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 
2. É desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 267, § 1º, do CPC, nos casos em que o feito é 
extinto sem resolução do mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, mesmo intimada para 
tanto. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, 
DJe 01/10/2014) 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. 
NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 
267, § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE. 
1. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 
indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 
2. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 1095871/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 
24/03/2009, DJe 06/04/2009) 
Cito, ainda, precedentes desta Corte:  
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA 
INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 
PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJRR – AC 0010.15.806858-4, 
Rel. Des. CRISTÓVÃO SUTER, Câmara Única, julg.: 23/02/2016, DJe 02/03/2016, p. 40) 
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – APRESENTAÇÃO DA 
CONTRAFÉ - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES - RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRR – AC 0010.15.828976-8, Rel. Des. MOZARILDO CAVALCANTI, 
Câmara Cível, julg.: 14/07/2016, DJe 20/07/2016, p. 07) 
Face ao exposto, com fundamento nos artigos 932, IV, e 926, ambos do CPC, e no artigo 90, VI, do 
RITJ/RR, conheço e nego provimento ao recurso. 
Publique-se. Intime-se. 
Boa Vista (RR), em 21 de novembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti  
Relator 

SICOJURR - 00059488

C
cn

S
hK

E
98

N
9n

kM
tZ

O
m

eF
6D

N
M

96
U

=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 24 de novembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6098 14/92



 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000.17.002177-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ELIANA MARTINS CARVALHO 
ADVOGADO: MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO – OAB/RR Nº 748-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Eliana Martins Carvalho em face da sentença proferida pelo Juízo 
da 3.ª Vara Cível, que julgou improcedente a ação de cobrança de complementação seguratória em razão 
de não restar demonstrado a existências de disfunções permanentes no patrimônio físico da vítima. 
Irresignada, a apelante aduz que, além de a perita oficial não possuir qualificação técnica para apurar sua 
lesão, o laudo pericial é inconcluso, pois não considerou as provas da invalidez que lhe foram apresentadas. 
Ademais, acrescenta que a apelada reconheceu o dano em sede administrativa, contudo por não efetuar o 
pagamento indenizatório devido, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, a qual estaria 
embasada em laudo pericial nulo. 
Por seguinte, solicita o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja designada nova avaliação 
pericial, a ser realizada por outro profissional cadastrado no Tribunal. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão a quo. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Analisando os autos, verifica-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão decorrente do acidente 
não deixara sequelas a apelante, fato que levou o magistrado a julgar o pedido improcedente. 
Embora haja pedido de suspeição da perita médica (EP. nº 61) e impugnação ao laudo pericial (EP nº 80), 
observa-se que, além de ambos terem sido analisados (EP. nº 65 e  88), os argumentos neles suscitados 
não são hábeis para demonstrar qualquer nulidade, uma vez que não comprovam erro por parte da 
profissional ou a ocorrência de valiação superficial.  
No mais, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Nesse sentido, é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
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vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 21 de novembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.805305-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: ADENISON QUEIROZ DO NASCIMENTO 
ADVOGADO: MÁRCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO – OAB/RR Nº 748-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/RJ Nº 134307-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Adenison Queiroz do Nascimento em face da sentença proferida 
pelo Juízo da 3.ª Vara Cível, que julgou improcedente a ação de cobrança de complementação seguratória 
em razão de não restar demonstrado a existências de disfunções permanentes no patrimônio físico da 
vítima. 
Irresignado, o apelante aduz que, além de a perita não possuir qualificação técnica para apurar sua lesão, o 
laudo oficial é inconcluso, pois não coaduna com a ficha de atendimento hospitalar e com a avaliação 
médica administrativa, bem como não prevê a metodologia científica adotada na análise pericial.   
Ademais, acrescenta que a apelada reconheceu o dano em sede administrativa, contudo, por não efetuar o 
pagamento indenizatório devido, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, a qual estaria 
embasada em laudo nulo. 
Por seguinte, solicita o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja designada nova avaliação 
pericial, a ser realizada por outro profissional cadastrado no Tribunal. 
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão a quo. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Analisando os autos, verifica-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão decorrente do acidente 
não deixara sequelas ao autor, fato que levou o magistrado a julgar seu pedido improcedente. 
Para tanto, embora haja pedido de suspeição da perita médica (EP. nº 24.2) e impugnação ao laudo oficial 
(EP nº 52), observa-se que, além de ambos terem sido analisados (EP. nº 27 e 54), os argumentos neles 
suscitados não são hábeis para demonstrar qualquer nulidade, uma vez que não comprovam erro por parte 
da profissional ou a ocorrência de avaliação superficial.  
No mais, em que pese a existência de provas anexas à inicial, eis que, isoladas, elas não se mostram 
suficientes para comprovar a alegada invalidez permanente. 
Nesse sentido, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Segue o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
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1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 22 de novembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.825612-0 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: REGINALDO RENOVATO DA SILVA 
ADVOGADO: JOHN PABLO SOUTO SILVA – OAB/RR Nº 506-N 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: RONALD ROSSI FERREIRA – OAB/RR Nº 467-N 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da decisão constante no EP. 18 que indeferiu a 
petição inicial e extinguiu o processo, em virtude do autor não recolher as custas iniciais da ação e não 
comprovar a impossibilidade de arcar com tal pagamento. 
Em suas razões, o apelante argumenta que não possui condições de pagar as custas processuais e que, 
embora não tenha comprovado o seu estado de hipossuficiência econômica, o Juízo a quo não poderia 
indeferir a inicial sem a existência de dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos do benefício. 
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, concedendo-lhe a 
gratuidade de justiça e, por seguinte, determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para regular 
prosseguimento do feito.  
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, considerando descabida a pretensão recursal.  
É o breve relato. 
Passo a julgar monocraticamente, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. 
Contudo, verifica-se que as razões apresentadas pelo apelante não merecem acolhimento. 
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De fato, a gratuidade da justiça é direito garantido constitucionalmente para garantir o acesso à justiça aos 
que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 
Todavia, tal benefício deve ser concedido com base na análise fática da situação apresentada, haja vista 
que embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção de veracidade, o Código de Processo 
Civil de 2015 positivou, em seu art. 99, §2.º, a relativização de tal suposição, permitindo ao juiz indeferir o 
pedido quando a parte, após devidamente intimada da necessidade de comprovação de preenchimento dos 
pressupostos do benefício, permanece silente e não recolhe as custas.  
No presente caso, o magistrado a quo procedeu com a intimação do autor para que comprovasse sua 
hipossuficiência econômica (EP. 6), porém esse não apresentou razões plausíveis que impossibilitem o 
cumprimento acima exposto, bem como não efetuou o pagamento das custas (EP. 10), motivos pelos quais 
a sentença merece ser mantida.  
Dessa forma tem se posicionado a jurisprudencia deste Tribunal:  
"APELAÇÃO CÍVEL - (...) PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS 
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJRR, AC 0010.16.825499-2, 
Câmara Cível, Relator: Des. Almiro Padilha - p.: 12/05/2017)  
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)  
Diante do exposto, com fulcro no art. 90, V, do RITJRR, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a 
sentença em todos os seus termos.   
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista, 22 de novembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002175-2 – ALTO ALEGRE/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTE: ANTÔNIO BRAGA DE OLIVEIRA 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALTO ALEGRE 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DECISÃO MONOCRÁTICA 
 
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antônio Braga de Oliveira, 
apontando como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Criminal Única da Comarca de Alto 
Alegre/RR, preso preventivamente desde 11/07/16, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, 
II e IV do CP, quando a prisão em flagrante foi convertida em audiência de custódia (cf. fls. 19/19v), sendo 
que em sentença de pronúncia a constrição foi mantida.  
Aduz o impetrante que em sede de sentença de pronúncia a autoridade apontada como coatora 
fundamentou o decreto prisional na necessidade de proteger a ordem pública, tendo em vista a gravidade 
em concreto do delito, além de estarem presentes os requisitos previstos no art. 310, II e art. 312, ambos 
do CPP. 
Alega que o ora paciente é possuidor de bons antecedentes, com domicílio certo e profissão definida, não 
havendo indícios de periculosidade ou abalo a ordem pública, para que se perdure a segregação cautelar. 
Ressalta que os fatos ocorreram em 10/07/16, sendo que a instrução do feito não foi realizada, pois não foi 
realizado o incidente deferido pelo juízo na forma do art. 149 e seguintes do CPP, o qual, até a presente 
data, não foi realizada perícia e a expedição do laudo respectivo. 
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Por fim, argumenta que a prisão cautelar perdeu seu objeto, não sendo razoável que se perdure por tempo 
indeterminado, uma vez que o processo tramita por mais de 420 (quatrocentos e vinte dias), em flagrante 
excesso prazal.  
Sendo assim, requer, o deferimento da liminar para sanar o constrangimento ilegal em desfavor do ora 
paciente; e, subsidiariamente, pela liberdade do mesmo, mediante aplicação de medidas cautelares 
diversas da prisão (cf. fls. 02/12, com documentos juntados às fls. 13/24). 
Foi requerido o pedido de informações a autoridade coatora às fls. 34, a qual as prestou às fls. 37. O 
pedido foi renovado às fls. 38, tendo a autoridade coatora informado às fls. 42, que o processo aguarda 
designação de data para perícia de avaliação de insanidade mental. 
É o relatório.  
Decido. 
Numa leitura destes autos, verifico que o presente writ não possui os elementos necessários para sua 
apreciação, vez que o pedido veio desacompanhado da sentença de pronúncia que manteve a prisão 
preventiva em desfavor do ora paciente, documento que, em tese, comprovaria a desnecessidade da 
constrição cautelar, cuidando-se de peça informativa necessária para compreensão da controvérsia. 
Com efeito, semelhantemente ao mandado de segurança, o pedido de habeas corpus deve ser instruído 
com prova pré-constituída, ônus este que compete ao impetrante. 
Nesse sentido: 
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA 
FORMAÇÃO DA CULPA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS À 
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não há no presente feito elementos 
satisfatórios que confirmem a veracidade dos fatos e que demonstrem, com segurança, o constrangimento 
ilegal, o que torna inviável o conhecimento da causa. 2. Sabe-se que os habeas corpus em trâmite neste 
Tribunal ainda são físicos, e não virtuais, não bastando a simples alegação de que todos os documentos 
podem ser acessados no sistema PROJUDI, eis que a juntada destes constitui dever do impetrante, 
mormente quando o pedido vem subscrito por defensor constituído, público ou dativo (defesa técnica)." 
(TJRR, HC 0000.17.001839-4, C. Crim., Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. 29/08/2017, DJe 01/09/2017, p. 08 - 
grifei). 
ISTO POSTO, com fulcro no art. 184 do RITJRR, não conheço do presente Habeas Corpus, e declaro 
extinto o processo sem resolução de mérito. 
Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. 
Publique-se e intime-se e arquive-se. 
Boa Vista (RR), 23 de novembro de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002771-8 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A 
ADVOGADOS: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES E OUTRO – OAB/MS Nº 6171 
AGRAVADO: ISMAEL LUCIO MELO 
ADVOGADO: GIOBERTO DE MATOS JÚNIOR – OAB/RR Nº 787 
RELATOR: DES. CRISTÓVÃO SUTER 
 
I - Tratam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, apresentado por Aymoré Créditos 
Financiamentos e Investimentos S/A, contra decisão oriunda da 4.ª Vara Cível, que homologou cálculos em 
autos de cumprimento de sentença. 
Argumenta o agravante a necessidade de reforma do decisum, porquanto teria incorrido em suposta 
nulidade processual ao olvidar da necessidade de intimação de advogado indicado nos autos. 
Assevera que estaria presente o fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação, pugnando pelo 
deferimento da liminar, a fim de suspender a decisão guerreada. 
É o breve relato. 
II - Passo a decidir. 
Inicialmente, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, "deixo de abrir prazo para 
contrarrazões, na medida em que está sendo mantida a decisão que aproveita à parte agravada". 
Não se justifica o reclame. 
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Constata-se que o decisum encontra-se em consonância com jurisprudência 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 autos, não se cogita do alegado vício processual, porquanto além de inexistir requerimento 
de intimações exclusivas, constata-se que foram direcionadas aos advogados indicados pelo agravante 
(EPs. 27, 32 e 39) e devidamente habilitados junto ao sistema Projudi: 
Confira-se: 
Logo, não se cogita do alegado vício: 
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA (...). NULIDADE 
ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO 
DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTENTE. (...) 2. Havendo vários advogados habilitados a receber 
intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só 
se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado 
patrono, o que não é o casu dos presente autos ( AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, DJe de 28/08/2015). 3. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 
1042645/PR, Terceira Turma, Relatora: Min. Nancy Andrighi - p.: 06/11/2017) 
"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE 
RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE QUE, 
APESAR DE INTIMADA, NÃO COMPROVOU EVENTUAL FERIADO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO 
EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO EM 
NOME DE QUALQUER UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO." (STJ, AgInt no AREsp 828.918/PR, Quarta Turma, Relator: Des. Conv. TRF-5 Lázaro 
Guimarães - p.: 30/10/2017) 
III - Posto isto, nos termos do art. 932, inciso VIII, do CPC, combinado com o art. 90, inciso V, do 
Regimento Interno deste Tribunal, nego provimento ao recurso. 
Boa Vista, 23 de novembro de 2017. 
 
Desembargador Cristóvão Suter 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005.13.700109-4 - ALTO ALEGRE/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA – OAB/RR Nº 658-P 
APELADA: MARIA VALDENIA DA SILVA DA LUZ 
DEFENSOR PÚBLICO: VANDERLEI OLIVEIRA 
RELATOR: JUIZ CONVOCADO LUIZ FERNANDO MALLET 
 
DECISÃO 
 
I - Tratam os autos de apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação visando assegurar à 
apelada o necessário tratamento de saúde. 
Argumenta, em síntese, que o poder judiciário usurpou das atribuições ao obrigar o Estado de Roraima a 
realização de cirurgia, bem como determinou o bloqueio dos valores para o tratamento. 
Sustenta ausência de resistência por parte do ente estatal, sendo desnecessária a multa aplicada. 
Requer, ao final, a reforma da sentença. 
Sem Contrarrazões (EP. 141). 
Manifestação do Ministério Público com atuação em segundo grau, fls. 06/10, pugnando pelo conhecimento 
e não provimento do presente recurso por julgamento monocrático. 
É o breve relato.  
Passo a decidir. 
II – Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, adiantando, todavia, que este não 
merece prosperar.  
De acordo com o art. 932, inc. VIII, compete ao relator "exercer outras atribuições estabelecidas no 
regimento interno do tribunal." 
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça prevê tais poderes do relator no art. 90: 
"Art. 90. São atribuições do relator nos feitos cíveis: 
V – negar provimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de 
Tribunal Superior; 
VI – dar provimento a recurso contra decisão em manifesto confronto com jurisprudência dominante do 
Tribunal ou de Tribunal Superior;" 
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No caso presente, a sentença está de acordo com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de 
Justiça: 
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. 
REMÉDIO FORA DA LISTAGEM DO SUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da 
controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código 
de Processo Civil de 1973. 
2.  In casu, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu expressamente que restou 
demonstrada a gravidade do estado de saúde do postulante, que é portador de Leucemia Linfóide Crônica 
e necessita, conforme relatório médico assinado por médico hematologista/oncologista, de tratamento 
quimioterápico - rituximabe na dose de 750  mg/mensal  e  fludarabina 150mg/mensal - a fim de garantir 
melhor sobrevida ao paciente. 
3.  O entendimento  do  acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte Superior a 
respeito da possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado aos protocolos clínicos do SUS 
desde que as instâncias ordinárias atestem a imprescindibilidade do fármaco em questão.4. Agravo interno 
não provido". (STJ - AgInt no REsp 1588507/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 14/10/2016) 
É assente nos pretórios pátrios e nos tribunais superiores que o direito à saúde é de caráter fundamental, a 
teor do artigo 196 da Constituição Federal, que assegura ser "…direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação". 
Nesse diapasão, nada pode obstar os meios necessários em favor do tratamento de saúde da pessoa 
necessitada, quando diagnosticado e recomendado por médicos, na forma que se pode verificar no caso 
presente. Porquanto, incumbe ao ente federativo custear as despesas necessárias ao tratamento de saúde 
do cidadão necessitado, inclusive, se necessário, pela via judicial.  
Nesse sentido:  
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 
INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – BLOQUEIO DE 
VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. 
Inexiste omissão capaz de ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda 
que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede de recurso especial, analisar 
suposta violação a dispositivos constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 
confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo 
constitucional. 4. Tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, 
do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 5. 
Embora venha o STF adotando a" Teoria da Reserva do Possível "em algumas hipóteses, em matéria de 
preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que 
ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada. 6. Recurso especial  parcialmente 
conhecido e, nesta parte, não provido." (REsp 784.241/RS, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon , j 
em 08.04.2008)  
MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE - ART. 196 DA CF - IMPETRANTE PORTADORA DE 
TOXOPLASMOSE, COM GRAVIDEZ DE RISCO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
COMPROVADAMENTE INDISPENSÁVEL - DEVER DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR O FÁRMACO 
QUE PROPICIE AO PACIENTE TRATAMENTO MAIS ADEQUADO E EFICAZ - SEGURANÇA 
CONCEDIDA - LIMINAR CONFIRMADA. (TJRR – MS 0000.15.002053-5, Rel. Des. RICARDO OLIVEIRA, 
Tribunal Pleno, julg.: 04/11/2015, DJe 06/11/2015, p. 7)  
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REJEIÇÃO. 
PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DO 
ESTADO EM FORNECER O MEDICAMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: DIREITO CONSTITUCIONAL DO 
CIDADÃO À SAÚDE. EXEGESE DOS ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.  
1. É direito de todos e dever do Estado assegurar aos cidadãos a saúde, adotando políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e permitindo o acesso universal 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (arts. 6º e 196 da CF). 
2. Em obediência a tais princípios constitucionais, cumpre ao Estado, através do seu órgão competente, 
fornecer medicamentos indispensáveis ao tratamento de pessoa acometida de grave enfermidade, devendo 
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proporcionar aos necessitados maior dignidade, menor sofrimento e preservação da vida. (TJRR – MS 
0000.15.001493-4, Rel. Des. ELAINE BIANCHI, Tribunal Pleno, julg.: 02/12/2015, DJe 04/12/2015, p. 12) . 
III - Posto isso, pela fundamentação acima expendida,  julgo monocraticamente, com arrimo no art. 932, inc. 
VIII; do art. 90 RITJRR, NEGO provimento ao recurso, mantendo a sentença guerreada, nos exatos termos, 
em consonância com parecer ministerial. 
P.I. 
Boa Vista, 22 de novembro de 2017. 
 
Juiz Convocado LUIZ FERNANDO MALLET 
RELATOR 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002776-7 - PACARAIMA/RR 
AGRAVANTE: KEITY DAMASCENO OLIVEIRA 
ADVOGADO: FRANCISCO LÚCIO DA SILVA MOTA – OAB/RR Nº 1401 
AGRAVADO: CARLOS EMERSON AZEVEDO DE ARAÚJO 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
Vara Cível Única da Comarca de Pacaraima, nos autos da Ação Exoneração de Alimentos c/c Guarda nº 
0800574-77.2016.8.23.0045, que concedeu a guarda provisória ao ora recorrido, bem como o exonerou da 
obrigação de prestar alimentos ao filho do casal. 
Alega a agravante, em síntese, que nunca foi intimada da referida decisão. 
Aduz que, logo após a decisão exoneratória, o recorrido entregou o menor para a recorrente, que está sob 
sua guarda até a presente data, fato este comunicado ao Juízo a quo. 
Afirma que é necessária a suspensão da decisão ora atacada, pois até o presente momento encontra-se 
arcando, sozinha, com todas as despesas do menor. 
Ao final, requer: 
a) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; 
b) a atribuição do "efeito suspensivo, tornando suspensa a decisão que determinou a interrupção dos 
descontos da pensão alimentícia no contracheque do agravado no valor de R$ 1.384,38 (um mil, trezentos 
e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) nos termos da tutela antecipatória concedida"; e 
c) no mérito, a cassação definitiva da decisão "com as consequências legais, atendidos os demais termos 
do recurso, por atenção ao princípio da eventualidade". 
Juntou os documentos obrigatórios e os que entendeu necessários para o deslinde da controvérsia. 
É o breve relatório.  
Decido.  
Em que pesem os argumentos da recorrente, o presente recurso não pode ser conhecido, em razão da 
ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade. 
Deve-se esclarecer que a tempestividade é a exigência de que o recurso seja interposto em observância 
aos prazos previstos em lei. 
De acordo com o art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para a interposição de recursos, excetuando-se os 
embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias. 
No presente caso, a que decisão deferiu a tutela provisória e determinou a citação e intimação para a 
realização da audiência de conciliação, foi proferida no dia 15.09.2016, conforme o andamento processual 
no PROJUDI. 
Considerando não ter sido juntado aos autos o mandado de citação cumprido, tampouco se verifica por 
meio da consulta processual a data em que a recorrente foi intimada da decisão hostilizada, presume-se 
que na data da realização da audiência de conciliação ocorrida em 22.03.2017, esta teve ciência 
inequívoca da decisão hostilizada, posto que compareceu nela, tendo, inclusive, manifestado-se pela 
revogação da tutela provisória. 
Cumpre destacar que, nos casos em que o Juízo defere a antecipação da tutela e determina a intimação da 
parte requerida acerca da decisão e concomitantemente a sua citação, o cômputo  do prazo recursal, tem 
como termo inicial o dia útil imediatamente após a juntada do respectivo mandado de citação/intimação ou 
da ciência inequívoca da decisão. 
Dessa forma, o termo inicial para recorrer da referida decisão, proferida em 15.09.2016, iniciou-se no 
primeiro dia útil após a audiência de conciliação, qual seja, no dia 23.03.2017 (quinta-feira) e teve por termo 
final o dia 18.04.2017 (terça-feira), sendo certo que o presente agravo somente foi protocolado no dia 

SICOJURR - 00059488

C
cn

S
hK

E
98

N
9n

kM
tZ

O
m

eF
6D

N
M

96
U

=
C

âm
ar

a 
- 

Ú
ni

ca

Boa Vista, 24 de novembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6098 22/92



21.11.2017, ou seja, aproximadamente 07 (sete) meses após a ciência inequívoca da decisão ora atacada, 
quando o prazo, há muito, já havia escoado. 
Do exposto, com fulcro no 90, IV do RITJRR c/c art. 932, III do CPC, não conheço do recurso diante da sua 
intempestividade. 
Publique-se e intime-se. 
Boa Vista, 22 de novembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
REVISÃO CRIMINAL Nº 0000.17.002412-9 - BOA VISTA/RR 
REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
DEFENSOR PÚBLICO: ROGENILTON FERREIRA GOMES 
REQUERIDO: ANDERSON SANTANA BARBOSA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de revisão criminal, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA, com 
fundamento no art. 621, I, do CPP, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2.ª Vara Criminal, que 
condenou ANDERSON SANTANA BARBOSA à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias 
de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 157, § 2.º, I, II e V, do CP. 
Alega a requerente, em síntese, que há necessidade de alteração na dosimetria, reduzindo-se a pena, para 
que a sentença "se coadune com a mais acertada jurisprudência" (fl. 03). 
Juntou documentos (fls. 08/13-v). 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, cabe ressaltar que as hipóteses de revisão criminal, previstas no art. 621 do CPP, são 
taxativas, não admitindo ampliação. Logo, se intentada a ação e não restar enquadrada em nenhuma das 
situações legais que a autorizam, deverá ela ser indeferida liminarmente. 
In casu, a requerente fundamenta seu pedido no art. 621, I, do CPP (quando a sentença condenatória for 
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), alegando que a dosimetria estaria em 
descompasso com a jurisprudência. Todavia, segundo a doutrina, tal hipótese não autoriza o manejo da 
ação revisional. 
Confira-se: 
"Entende-se por contrária ao texto expresso da lei penal, para fins de revisão criminal, não a decisão que 
interpretar determinado dispositivo em sentido oposto ao que entende a maioria, mas sim aquela que 
contrariar os termos explícitos do direito objetivo ou interpretá-lo de forma absurda, à revelia de qualquer 
critério ou margem de aceitabilidade. Se, contudo, tratar-se de dispositivo legal que permita duas ou mais 
interpretações, sendo qualquer delas acolhidas pelo juízo, não se estará, nesse caso, diante de situação 
que renda ensejo à revisional. E quando se tratar de decisão que se oponha à jurisprudência consolidada 
dos Tribunais? Neste caso, a menos que se trate de hipótese de súmula vinculante aprovada pelo Supremo 
Tribunal Federal, consideramos descabida a revisão criminal, pois o inciso I do art. 621 do CPP é explícito 
ao referir-se, como hipótese de cabimento da revisão, à decisão que violar a lei penal e, sabidamente, 
jurisprudência dominante não é lei tampouco vincula as decisões judiciais" (AVENA, Norberto, in Processo 
Penal. 9.ª ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 1337). 
No mesmo sentido trilha a jurisprudência: 
"REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - POSSE 
DA ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PENA - ALEGAÇÃO DE ERRO TÉCNICO E INJUSTIÇA NA 
FIXAÇÃO DA REPRIMENDA - CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E MOTIVOS - REDUÇÃO DA PENA-
BASE - QUESTÃO DE ENTENDIMENTO.  
(...) Em sede de revisão criminal não é possível proceder à reanálise da dosimetria da pena do condenado 
com base no entendimento dos 'novos julgadores' ou mesmo da jurisprudência que não é vinculante, ainda 
que esses entendimentos sejam mais favoráveis ao peticionário. Isso porque a maioria das circunstâncias 
judiciais do artigo 59 do Código Penal tem cunho subjetivo e carece de definição legal expressa. (...)" 
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.15.077816-5/000, Rel. Des. Cássio Salomé, 3.º GRUPO DE CÂMARAS 
CRIMINAIS, j. 05/08/2016, p. 26/08/2016). 
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Na verdade, a matéria em debate deveria ter sido questionada em sede de apelação, o que não foi feito, 
visto que, tendo a sentença condenatória sido proferida em 31/08/2015 (fl. 13), transitou em julgado para a 
defesa em 18/09/2015 (fl. 13-v). 
Portanto, não se pode aceitar a revisão como sucedâneo recursal, posto que seu objetivo não é permitir 
uma "terceira instância" de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou 
de ter reduzida sua pena, mas sim assegurar-lhe a correção de um erro judiciário, o que não é o caso, já 
que a requerente pretende discutir entendimento jurisprudencial. 
ISTO POSTO, com fulcro no art. 91, III, do NRITJRR, indefiro liminarmente a revisão criminal, declarando 
extinto o processo sem resolução do mérito. 
Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de novembro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA - Relator 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002677-7 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE RORAIMA 
PACIENTES: KEROLAYNE EMILLY MONTEIRO GOMES E OUTRAS 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DE RORAIMA, em favor de KEROLAYNE EMILLY MONTEIRO GOMES, ERIKA LINSBINSKI SILVA e 
ERIKA KARINE DA SILVA BRITO, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 
Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas, em virtude de as pacientes encontrarem-se presas 
preventivamente desde 11/08/2017, por suposta infração ao art. 2.º, § 2.º e § 4.º, I, da Lei n.º 12.850/13, e 
ao art. 35 da Lei n.º 11.343/06. 
Sustenta a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, tendo 
sido alicerçada apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
Aduz que falta justa causa para a manutenção da segregação cautelar, por não estarem presentes os seus 
requisitos autorizadores, ressaltando serem as pacientes tecnicamente primárias. 
Assevera, ainda, que há excesso de prazo na formação da culpa, não causado pela defesa. 
Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva das pacientes. 
Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). 
Juntou documentos (fls. 13/23). 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
Em preliminar, verifico que, anteriormente, foi impetrado o Habeas Corpus n.º 0000.17.002549-8 (doc. 
anexo), em favor das pacientes, referente à mesma ação penal e com fundamentos vinculados à mesma 
decisão que decretou a prisão preventiva, tendo a Câmara Criminal denegado a ordem, em v. acórdão cuja 
ementa é a seguinte: 
"HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (INTEGRAR) E 
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÕES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DO DECRETO CAUTELAR E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA MANUTENÇÃO - 
IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO - 
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E PERICULOSIDADE DAS AGENTES EVIDENCIADAS - 
PERSISTÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DA MEDIDA CONSTRITIVA: GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - EXCESSO DE PRAZO NA 
FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA -COMPLEXIDADE DA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA 
DO MAGISTRADO PASSÍVEL DE CONFIGURAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM 
DENEGADA" (TJRR, HC 0000.17.002549-8, C. Crim., Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. 14/11/2017). 
Conforme pacífica jurisprudência, só se admite a reiteração de pedido de habeas corpus quando 
apresentados novos fundamentos de fato ou de direito que não foram objeto de deliberação anterior, 
hipótese que não se configura nos presentes autos. 
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Com efeito, a decisão impugnada é a mesma do habeas corpus anterior, tendo o Tribunal reconhecido a 
legalidade da prisão preventiva e afastado a tese de excesso de prazo na formação da culpa. 
Assim, não havendo outra decisão, nem tendo a impetrante trazido qualquer fato novo capaz de dar ensejo 
à nova análise da matéria, mostra-se inviável a sua reapreciação. 
Sobre o tema: 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO 
CONHECIMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE NÃO 
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A legalidade do decreto de prisão preventiva já havia sido alvo de deliberação anterior pelo Tribunal 
de Justiça, e a impetração de outro habeas corpus para reexame da controvérsia caracteriza indevida 
reiteração de pedido, a ensejar o não conhecimento do segundo mandamus. 
2. A comprovação de condições pessoais favoráveis não constitui fato novo que justifique a reiteração 
do pedido de liberdade provisória quando contextualizado, em dados concretos dos autos, e em juízo de 
proporcionalidade, a necessidade da medida extrema como única providência idônea para atender ao 
dever de proteção da ordem pública. 
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no RHC 89.812/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, j. 10/10/2017, DJe 19/10/2017). 
"HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. Quando a impetração é mera reiteração de pedido 
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido." (JSTJ 36/270). 
ISTO POSTO, com fulcro no art. 184 do NRITJRR, não conheço do presente writ. 
Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de novembro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002779-1 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: OZANO BENTO BANDEIRA NETO 
ADVOGADO: WARNER VELASQUE RIBEIRO 
AGRAVADO: BANCO FINASA BMC S/A 
ADVOGADO: CELSO MARCON – OAB/RR Nº 303-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Boa Vista que, nos autos de cumprimento de sentença n.º 0906928-
13.2011.8.23.0010, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos feitos pela Contadoria 
Judicial. 
Irresignado, o Agravante alega que os cálculos em comento não estão corretos, pois eles corrigiram e 
atualizaram valores já pagos, como sendo valores a menor. 
Requer, destarte, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o seu provimento, 
para revogar a homologação atacada. 
É o breve relatório. DECIDO. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
É sabido que para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos legais, quais 
sejam periculum in mora e o fumus boni juris. Ausente um deles é de rigor o seu indeferimento. 
Analisando os autos não vislumbro, de início, a fumaça do bom direito que permita a concessão do efeito 
pretendido. Isso porque, em juízo de cognição sumária, os cálculos apresentados pela Contadoria 
revestem-se de presunção de veracidade. 
Assim sendo, não vislumbrando a verossimilhança das alegações, o indeferimento da suspensão requerida 
é medida que se impõe. 
ISSO POSTO, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do 
CPC/2015. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista, 22 de novembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
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Relatora 
 
HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002769-2 - BOA VISTA/RR 
IMPETRANTE: PAULO AFONSO SANTANA DE ANDRADE – OAB/RR Nº 165-A 
PACIENTE: CLAUDINEIA REBELO DE FREITAS 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BOA VISTA 
RELATOR: DES. RICARDO OLIVEIRA 
 
DECISÃO 
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO AFONSO SANTANA DE 
ANDRADE, em favor de CLAUDINÉIA REBELO DE FREITAS, alegando constrangimento ilegal por parte 
do MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Criminal, em virtude de a paciente encontrar-se presa preventivamente 
desde 28/10/2017, por suposta infração ao art. 155, § 4.º, IV, e ao art. 155, § 4.º, IV, c/c o art. 14, II, todos 
do CP. 
Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva 
carece de fundamentação, e que falta justa causa para a manutenção da segregação cautelar, por não 
estarem presentes os seus requisitos autorizadores. 
Aduz, ainda, que, em razão do pequeno valor da res furtiva, deve ser aplicado ao caso o princípio da 
insignificância. 
Requer, assim, a concessão da ordem, para que a paciente responda ao processo em liberdade. 
Juntou documentos (fls. 10/24). 
Vieram-me os autos conclusos. 
É o relatório. Decido. 
Preliminarmente, cumpre salientar que o rito do habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a 
demonstrar o suposto constrangimento ilegal, descabendo conhecer de impetração mal instruída, onde não 
tenham sido juntados os documentos essenciais para a adequada análise do pedido. 
In casu, o impetrante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva 
carece de fundamentação, e que falta justa causa para a manutenção da segregação cautelar, por não 
estarem presentes os seus requisitos autorizadores, ressaltando, ainda, que, em virtude do pequeno valor 
da res furtiva, deve ser aplicado o princípio da insignificância. 
Entretanto, mostra-se patente a deficiência instrutória dos autos, visto que não foram acostadas peças 
indispensáveis à compreensão da controvérsia, quais sejam, cópia do decreto de prisão preventiva e da 
denúncia.  
Com efeito, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva se reportou aos 
argumentos lançados no decreto originário, adotando-os "como fundamentação para decidir", utilizando-se 
da denominada motivação per relationem (fl. 11). Assim, sem a juntada do referido decreto, torna-se 
impossível conhecer as razões primárias que ensejaram a prisão cautelar da paciente. 
Portanto, não há no presente feito elementos satisfatórios que confirmem a veracidade dos fatos e que 
demonstrem, com segurança, o constrangimento indevido, o que torna inviável o conhecimento da causa. 
Nesse sentido: 
"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO. O habeas corpus é ação constitucional que não comporta dilação probatória, cumprindo ao 
impetrante, invariavelmente, produzir prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado. Caso 
concreto em que não foi juntada a peça mais importante para analisar a (i)legalidade da prisão do paciente: 
a decisão que a decretou. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS EM DECISÃO 
MONOCRÁTICA." (TJRS, Habeas Corpus n.º 70074709189, 2.ª C. Crim., Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, j. 
03/08/2017). 
Ademais, sabe-se que os habeas corpus em trâmite neste Tribunal ainda são físicos, e não virtuais, não 
bastando a simples expectativa de que todos os documentos possam ser acessados no sistema PROJUDI, 
eis que a juntada destes constitui dever do impetrante, mormente quando o pedido vem subscrito por 
defensor constituído, público ou dativo (defesa técnica). 
Sobre o tema, há recente julgado desta Corte: 
"HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA 
FORMAÇÃO DA CULPA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS À 
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - WRIT NÃO CONHECIDO. 
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1. Não há no presente feito elementos satisfatórios que confirmem a veracidade dos fatos e que 
demonstrem, com segurança, o constrangimento ilegal, o que torna inviável o conhecimento da causa.  
2. Sabe-se que os habeas corpus em trâmite neste Tribunal ainda são físicos, e não virtuais, não 
bastando a simples alegação de que todos os documentos podem ser acessados no sistema PROJUDI, eis 
que a juntada destes constitui dever do impetrante, mormente quando o pedido vem subscrito por defensor 
constituído, público ou dativo (defesa técnica)." (TJRR, HC 0000.17.001839-4, C. Crim., Rel. Des. Ricardo 
Oliveira, j. 29/08/2017, DJe 01/09/2017, p. 08). 
De fato, não tem o menor cabimento que esta relatoria procure no processo virtual documentos que 
sustentem as teses invocadas na inicial. 
ISTO POSTO, com fulcro no art. 184 do NRITJRR, indefiro liminarmente o habeas corpus, declarando 
extinto o processo sem resolução de mérito. 
Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. 
P. R. I. 
Boa Vista, 22 de novembro de 2017. 
 
Des. RICARDO OLIVEIRA 
Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.803801-5 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: JOEL PEREIRA DOS AFLITOS 
ADVOGADO: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES – OAB/RR Nº 1092 
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES – OAB/RR Nº 393-A 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
DECISÃO 
 
Trata-se Apelação Cível interposta por Joel Pereira dos Aflitos em face da sentença proferida pelo Juízo da 
3.ª Vara Cível, que julgou improcedente a pretensão autoral ante a inexistência de sequelas decorrentes do 
acidente de trânsito.   
Irresignado, o apelante aduz, preliminarmente, que o laudo oficial é nulo e que a perita designada pelo 
Juízo não possui especialização técnica para avaliar sua lesão.  
No mérito, afirma que as provas anexas à inicial comprovam a alegada invalidez, razão pela qual requer o 
provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e a ação julgada procedente.   
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da decisão a quo. 
É o breve relato. 
Decido, na forma autorizada pelo art. 90, V, do RITJRR. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Analisando os autos, verifica-se que o laudo pericial oficial, emitido por médica credenciada com 
conhecimento técnico para tal e elaborado nos moldes legais, concluiu que a lesão decorrente do sinistro 
não deixara sequelas ao autor, fato que levou o magistrado a julgar seu pedido improcedente. 
De acordo com a Lei n. 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 
veículos automotores de via terrestre, os danos cobertos pelo seguro são aqueles que resultam em morte, 
invalidez permanente, seja ela total ou parcial, e que prescindem de auxílio pecuniário com despesas de 
assistência médica e suplementares.  
Ou seja, a referida lei não contempla as lesões passíveis de cura por qualquer medida terapêutica, é 
preciso que haja perdas anatômicas ou funcionais de caráter permanente para fazer jus ao seguro. 
Portanto, não existindo sequelas, resta incabível a indenização. 
Neste sentido:  
"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ OU 
INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 
cobertura securitária pelo DPVAT. 
Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez 
permanente a que se refere o artigo 3º, alínea "b", da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, 
ao responder o quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 
incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, 
sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. 
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Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua 
incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74." (TJMT – 2ª 
Câmara Cível – ApCi nº 20812/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2017, unânime, 
negaram provimento, DJe 04.04.2017) 
"CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. LAUDO PERICIAL 
QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ. EM QUALQUER GRAU. EM DECORRÊNCIA DE 
ACIDENTE DE TRÃNSITO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT NÃO 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJPR 
– 10ª Câmara Cível, ApCi nº 15435353, Rel. Des. Lilian Romero, j. 02.02.2017, negaram provimento, 
unânime, DJe 03.03.2017) 
Por outro lado, críticas ao trabalho e qualificação profissional da perita devem ser arguidas na primeira 
oportunidade em que cabe à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, do CPC, 
que dispõe: 
"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, sob pena de preclusão." 
No presente caso, o apelante foi intimado da nomeação da perita judicial (EP. nº 23) e manteve-se silente 
(EP. nº 28). Outrossim, após o resultado da avaliação pericial, embora devidamente intimado (EP. nº 51), 
esse não impugnou o laudo (EP. nº 54). 
Assim, qualquer manifestação acerca da matéria encontra-se vedada ante a ocorrência de preclusão 
temporal.  
Para tanto, vejamos o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça: 
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL E GRAU DE INVALIDEZ 
INDICADO EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDENIZAÇÃO 
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (g.n.) 
(TJRR – Câmara Cível,  ApCi nº 0010.15.827502-3,  Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, j. 15.07.2016, 
unânime, DJe 19.07.2016, p. 18).  
"APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A 
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEIXA DA PERICIANDA COM O ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO E DE IMPUGNAÇÃO 
AO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.  
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."  
(TJRR – Câmara Cível, ApCi 0000.16.000674-8, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 09.06.2016, DJe 15.06.2016, p. 
12).  
No mais, em que pese a existência de provas anexas à inicial, eis que, isoladas, elas não se mostram 
suficientes para comprovar qualquer invalidez. 
Cumpre destacar que o magistrado não está vinculado a uma ou a outra prova produzida nos autos, 
podendo formar sua convicção com base em todo arcabouço probatório do processo, conforme dispõe o art. 
371, do NCPC. 
Inclusive, esse é o entendimento firmado nos tribunais pátrios:  
"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. 
AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDOS. LAUDO 
PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido 
não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não 
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no contexto fático-probatório, entendeu devida a 
concessão do auxílio pretendido. Desse modo, rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado é 
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 
de prova não enseja Recurso Especial."  
3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, 
pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem 
sustentação à sua decisão. g.n. 
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 
1658344, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017, negaram provimento, unânime, DJe 18.04.2017) 
"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ 
A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.  
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1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte 
autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade 
profissional (fl. 152, e-STJ).  
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões 
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova 
não enseja Recurso Especial".  
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui 
jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra 
o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua 
decisão. g.n. 
4. Recurso Especial não conhecido." (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1651073, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 
14.03.2017, não conheceram, unânime, DJe 20.04.2017) 
Do exposto, nego provimento ao apelo, na forma do art. 90, V, do RITJRR. 
Publique-se. Intimem-se. 
Boa Vista (RR), 22 de novembro de 2017. 
 
Desa. Tânia Vasconcelos 
Relatora 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.14.815631-7 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: O ESTADO DE RORAIMA 
PROCURADOR DO ESTADO: TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA 
APELADO: ROGÉRIO ABREU MUNDIM 
DEFENSOR PÚBLICO: JANUÁRIO MIRANDA LACERDA 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DECISÃO 
 
O ESTADO DE RORAIMA interpôs esta Apelação Cível em face da Sentença proferida (EP. 155) pelo Juiz 
da 1ª Vara da Fazenda Pública de Boa Vista que julgou procedente, nos termos do art. 269, inciso I do 
CPC, Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Antecipação de Tutela nº 0815631-17.2014.8.23.0010. 
O Magistrado de 1º Grau acolheu os pedidos constantes na petição inicial, confirmando a liminar 
anteriormente deferida, para condenar o Estado de Roraima "(...) a fornecer o suplemento nutricional Hiper 
Diet Mult Fiber, sendo dois frascos por dia, a ROGERIO ABREU MUNDIM representado(a) por Maria das 
Graças Abreu, por tempo indeterminado, ou, medicamento correspondente, como o mencionado no EP 151, 
ISOSOURGE SOYA FIBER, a fim de garantir a manutenção da vida do autor" (EP. 155). 
Inconformado, o Apelante aduz, preliminarmente, o chamamento da União e do Município de Boa Vista ao 
processo e o envio dos autos à Justiça Federal, sob argumento de que é da competência de todos os entes 
políticos a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à população. 
No mérito, aduz, que "(...) o suplemento nutricional pleiteado pelo apelado, trata-se de complemento que 
não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais -fixada por Meio da Portaria 2981/09, do 
Ministério da Saúde (...)" (EP. 174, fl. 12). 
Diz, ainda, que deve ser afastada aplicação de multa diária, uma vez que não se negou ao fornecimento do 
suplemento. 
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de piso.  
Não houve contrarrazões. 
A Procuradoria de Justiça, em parecer, opina para que seja negado seguimento ao recurso e/ou, no mérito, 
para que seja confirmada a sentença apelada (fls. 28-30). 
É o relatório. Decido. 
O Relator pode, por meio de decisão monocrática, dar provimento a recurso contra julgado em manifesto 
confronto com jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. E pode não conhecer, negar 
ou dar provimento a recurso, nos termos dos incisos III a V do art. 932 do Código de Processo Civil. É o 
que dizem os incisos IV e VI do art. 90 do Regimento Interno do TJRR. 
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, passo a análise do mérito. 
Observo que não assiste razão à parte Apelante.  
PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO  
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O Estado de Roraima suscita o chamamento da União e do Município de Boa Vista ao processo e o envio 
dos autos à Justiça Federal, sob argumento de que é da competência de todos os entes políticos a 
responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à população. 
Tal afirmação não merece prosperar. Explico. 
É cediço que o fornecimento de medicamentos é dever do Estado, podendo o Impetrante pleiteá-los de 
qualquer dos entes federativos, sem a necessidade de chamar ao processo os demais entes. 
Cumpre ressaltar, ainda, que se o Estado se sentir lesado em decorrência do fornecimento do 
medicamento poderá, pelas vias adequadas, pleitear junto à União e ao Município de Boa Vista o 
ressarcimento dos valores que entenda devidos. 
No que tange a remessa dos autos à Justiça Federal, mostra-se inoportuna, mormente pela fragilidade da 
questão discutida, com possíveis consequências irreversíveis ao Autor/Apelado. Além disso, a obrigação é 
solidária e pode ser exigida por qualquer dos obrigados, conjunta ou isoladamente, bem como a União não 
integra o polo passivo. 
Por estas razões, rejeito esta preliminar. 
DO MÉRITO 
É cediço que é dever do Estado garantir ao cidadão o direito à saúde, provendo os meios necessários para 
a efetivação plena desse direito.  
O Estado, como garantidor dos direitos sociais, deve assegurar às pessoas com poucos recursos 
financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades, 
especialmente as mais graves, à luz do que consta nos arts. 6º e art. 196, ambos da Constituição Federal, 
que assim dispõem: 
"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 
Em preciosa lição, José Afonso da Silva discorre acerca da garantia constitucional à saúde. Vejamos: 
"É espantoso como um bem extraordinariamente relevante á vida humana só agora é elevado á condição 
de direito fundamental do homem. E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos 
os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento 
condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, 
sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais. 
O tema não era de todo estranho ao nosso Direito Constitucional anterior, que dava competência à União 
para legislar sobre defesa e proteção à saúde, mas isso tinha sentido de organização administrativa de 
combate às endemias e epidemias. Agora é diferente, trata-se de um direito do homem." (Afonso José, da 
Silva, in Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 307/308). 
Como se nota, é dever do Estado garantir ao cidadão o direito à saúde, provendo-lhe dos meios 
necessários para efetivação plena desse direito. O Estado, como garantidor dos direitos sociais, deve 
assegurar às pessoas com poucos recursos financeiros o acesso à medicação (suplementação) e 
tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades, especialmente as mais graves. 
Na hipótese dos autos, o Autor/Apelado sofreu um grave acidente de trânsito em 2001, deixando-lhe com 
sequela grave de politraumatismo, por isso necessita de uma dieta especial, dependendo do fornecimento 
do tratamento suplementar nutricional Hiper Diet Mult Fiber, que, pelo seu alto custo, não pode ser por ele 
provido.  
Daí a necessidade de se ter, aqui, resguardado o direito à vida, bem maior do ser humano, como 
decorrência, inclusive do mandamento constitucional de que "todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida" (art. 5º, da CF). 
Entendo que o suplemento nutricional solicitado pelo Autor/Apelado deve ser fornecido, haja vista a 
gravidade da doença, a recomendação da especialista que o acompanha, o alto custo, bem como a 
precária condição financeira, cabendo ao Estado o cumprimento da obrigação que a própria Constituição 
Federal lhe reserva. 
Ademais, ressalto que quem deve definir qual medicamento ou suplemento alimentar é mais indicado para 
tratamento e nutrição é o médico, não se podendo opor ao paciente questões de análises administrativas e 
burocráticas, com a falta de especificação do suplemento na lista do SUS. 
Assim, entendo que os laudos médicos constantes nos autos devem ser privilegiados, no intuito de 
assegurar o desenvolvimento saudável do Autor e os direitos fundamentais à vida (art. 196, da CF/88). 
Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados: 
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"ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE FAZER EXIGIDA DO 
ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO 
NUTRICIONAL. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. SANÇÃO 
IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE RETENÇÃO DE RECEITA MÉDICA. 
- Com base no texto constitucional <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-
constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988> e infraconstitucional, é responsabilidade do Estado 
(União, Estados-membros e Municípios), a garantia do direito à saúde, havendo, portanto, responsabilidade 
solidária entre os entes federados, nos termos da orientação firmada pelo STF. 
- Hipótese na qual, com o intuito de resguardar os direitos à saúde e ao desenvolvimento da criança, a 
decisão agravada que deferiu a tutela antecipada deve ser mantida, haja vista que a irreversibilidade do 
direito à saúde da criança é mais significante do que o gasto público com a liminar. 
- É possível o sequestro de verba pública e a fixação de multa cominatória em face do Poder Público, uma 
vez que representam meio de compelir o ente estatal a cumprir obrigação de extrema relevância, a tempo e 
modo. (TJ-MG- AI: 12209160020068002 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, jul. 21/02/2017, Câmaras 
Cíveis/1ª Câmara Cível, publicação: 02/03/2017". Grifo nosso. 
*** 
"DIREITO À SAÚDE - Fornecimento de suplemento nutricional e insumo fármaco-hospitalar - Texto 
constitucional <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constituição-federal-constituição-da-
republica-federativa-do-brasil-1988> garantidor da aparência do bom direito - Presunção de urgência, sob 
risco de dano irreparável ou de difícil reparação - Cabíveis os requisitos para a concessão da medida 
liminar em primeira instância - Não é razoável penalizar o cidadão com a angustiante incerteza referente à 
demora e ao desfecho do processo judicial, quando é a sua saúde que está em jogo - Agravo de 
instrumento provido. (TJ-SP-AI: 217523152016826000 SP 2175231-51.2016.8.26.0000, Relator: Fermino 
Magnani Filho, jul. 06/02/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2017)" 
*** 
"CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. Direito à vida e à saúde. Art. 196 
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constituição-federal-de-1988> da Constituição 
Federal <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constituição-federal-constituição-da-republica-
federativa-do-brasil-1988>. Fornecimento gratuito de qualquer medicamento e tratamentos indispensáveis à 
vida e à saúde. Autor portador de síndrome atáxica à direita associada à paralisia facial periférica e disatria 
grave. Solidariedade dos entes públicos. Município e Estado isentos do pagamento das custas. Súmula nº 
145 desta Corte e Enunciado Administrativo nº 42 do Fundo Especial. Verba honorária corretamente 
arbitrada. Provimento do recurso. 932 <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28888471/artigo-932-da-lei-n-
13105-de-16-de-marco-de-2015>, <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28888444/inciso-v-do-artigo-932-da-
lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015>, <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28888442/alinea-a-do-inciso-v-
do-artigo-932-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015>, do NCPC 
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15>. (TJ-RJ - APL: 014632871201281900001, 
6ª Vara da Fazenda Pública, Relator: Marília de Castro Neves Vieira, jul.: 01/12/2016, vigésima câmara 
cível, data de publicação 05/12/2016)" 
Com relação ao pedido de afastamento da multa cominatória, tenho que esta deve ser mantida, uma vez 
que se trata de meio capaz de compelir o poder público a cumprir a obrigação de extrema relevância a 
tempo e modo.  
Além disso, sem a inclusão de gravame pecuniário substancial, que desestimule eventual demora do 
cumprimento da ordem judicial, corre-se o risco da ineficácia da decisão, com prejuízos e sofrimento da 
parte Autora, conforme bem destaquei quando proferi voto no Agravo de Instrumento nº 0000.14.001641-1 
(EP. 169) sobre esta questão.  
Por essas razões, autorizado pelo art. 932, IV, "a", do CPC, art. 90, V, do RITJRR, e, em consonância com 
o parecer ministerial, nego provimento ao recurso. 
Em relação aos honorários advocatícios, considerando o trabalho adicional realizado pelo Advogado 
autor/apelado e que o objeto deste processo não exige análise complexa, com fundamento no § 11 do art. 
85 do CPC/2015, entendo devido elevar a quantia devida pelo Requerente em 5% (cinco por cento). 
Publique-se e intimem-se. Após as providências necessárias, arquive-se. 
Boa Vista - RR, 22 de novembro de 2017. 
 
Des. Almiro Padilha 
Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO 
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HABEAS CORPUS Nº 0000.17.002447-5 - RORAINÓPOLIS/RR 
IMPETRANTE: LAURO AUGUSTO DO NASCIMENTO – OAB/AM Nº 8168 
PACIENTE: JOÃO BOSCO CAMILO DA CRUZ MARQUES 
AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS 
RELATOR: DES. JÉSUS NASCIMENTO 
 
DESPACHO 
 
Este pedido de habeas corpus já foi julgado na decisão monocrática de fls. 18, não sendo conhecido por 
falta de peças essenciais para sua análise, conforme art. 184 do NRITJRR. 
Caso haja interesse, deve ser impetrado um novo pedido de habeas corpus. 
Publique-se, arquive-se e deem-se as baixas devidas. 
Boa Vista (RR), 22 de novembro de 2017. 
 
JÉSUS NASCIMENTO 
Desembargador Relator 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.12.719496-6 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA 
APELADO: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
RELATOR: JUIZ CONVOCADO LUIZ FERNANDO MALLET 
 
DESPACHO 
 
I. Compulsando os autos, verifico que o presente feito já foi apreciado em grau de recurso, conforme 
documentação juntada no EP nº 101, fixando o entendimento, em sede de embargos de declaração, com 
trânsito em julgado em 06/07/2017, de retorno dos autos para oportunizar a emenda à inicial; 
II. Dessa forma, cancele-se a distribuição do presente apelo, com as respectivas baixas; 
III. Comunique-se o juízo de origem; 
IV. Expedientes necessários. 
Boa Vista, 21 de novembro de 2017. 
 
Juiz Convocado Luiz Fernando Mallet 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010.16.830153-8 - BOA VISTA/RR 
APELANTE: EDUARDO MAGALHÃES CAMPOS AGUIAR 
ADVOGADA: ANTONIETA MAGALHÃES AGUIAR – OAB/RR Nº 107-A 
APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADOS: POLLY WEUDSON FERNANDES DE SOUZA E OUTRA – OAB/RR Nº 1588 
RELATOR: DES. MOZARILDO CAVALCANTI 
 
(...) 
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento eletrônico, na forma prevista no art. 109 do RITJRR. 
Boa Vista, 23 de novembro de 2017. 
 
Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti 
Relator 
 
AGRAVO INTERNO Nº 0000.17.002670-2 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/SP Nº 211648 
AGRAVADA: JOSEFA BATISTA GOMES 
ADVOGADO: DANILO DIAS FURTADO – OAB/RR Nº 428-A 
RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA 
 
DESPACHO 
 
1. Intime-se o Agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 217, II, do 
RITJRR. 
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2. Após, volte-me concluso. 
Boa Vista, 09 de novembro de 2017. 
 
DES. ALMIRO PADILHA 
Relator 
 
PUBLICAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000.17.002662-9 - BOA VISTA/RR 
AGRAVANTE: DAIANA PEREIRA MOTA 
ADVOGADO: BRUNO LEONARDO CACIANO DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 1131-N 
AGRAVADOS: CLÉBER FELISBERTO DE AGUIAR E OUTROS 
RELATORA: DESA. TÂNIA VASCONCELOS 
 
FINALIDADE: Intimação da parte Agravante, através do seu advogado constituído, BRUNO LEONARDO 
CACIANO DE OLIVEIRA – OAB/RR Nº 1131-N, para efetuar o recolhimento das custas para realização de 
diligência do Oficial de Justiça. 
Boa Vista, 23 de novembro de 2017. 
 
Cristine Helena Miranda Ferreira Rodrigues 
Diretor da Secretaria 
 
PUBLICAÇÃO DE EDITAL 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. JÉSUS NASCIMENTO,  RELATOR, na forma da lei etc. ... 
INTIMAÇÃO de: GUTEMBERG GONÇALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, filho de Nafice das Graças 
Gonçalves de Souza, nascido em 04/06/1976, natural de Boa Vista/RR, RG 115.232/SSP/RR, CPF 
382.379.622-49, 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 0005.15.000089-0, APELAÇÃO CRIMINAL, 
no qual figuram como apelante Ministério Público de Roraima, e como apelado Gutemberg Gonçalves de 
Souza. Como não foi possível a intimação pessoal de GUTEMBERG GONÇALVES DE SOUZA, fica 
através deste intimado para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, designar 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. 420. 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 três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete. Eu, Cristine Rodrigues, Diretora da 
Secretaria das Câmaras Reunidas, de ordem do Excelentíssimo Senhor Des. Jésus Nascimento – Relator, 
assino. 
 
CRISTINE RODRIGUES 
Diretora da Secretaria das Câmaras Reunidas 
 
 

BOA VISTA, 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

CRISTINE HELENA MIRANDA FERREIRA RODRIGUES 
DIRETORA DA SECRETARIA 

 
GLENN LINHARES VASCONCELOS 

DIRETOR DA SECRETARIA 
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PRESIDÊNCIA 
 

PORTARIA N.º 2278, DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO a decisão proferida no Processo SEI n.º 0018431-35.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Designar o servidor REUBENS MARIZ DE ARAÚJO NOVO, Secretário de Infraestrutura e Logística, para, 
sem prejuízo de suas atribuições, responder pela Secretaria Geral, no período de 22/11/2017 a 30/11/2017, 
em virtude de licença do titular. 
 

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

Presidente 
 
 

PORTARIA N.º 2279, DO DIA 23 DE NOVEMBRO 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 0253002 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Designar a Dra. NOEMIA CARDOSO LEITE DE SOUSA, Juíza Substituta, para responder pela Segunda 
Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, no período de 23/11/2017 a 24/11/2017, em virtude de 
dispensa do expediente do titular, sem prejuízo de sua designação para auxiliar na Segunda Vara da 
Fazenda Pública, objeto da Portaria n.º 2247, de 14.11.2017, publicada no DJE n.º 6093, de 16.11.2017. 
 

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

Presidente 
 
 

PORTARIA N.º 2280, DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

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

CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Tribunal Pleno n.º 59, de 23.11.2016, publicada no DJE n.º 
5867, de 30/11/2016, 
 

CONSIDERANDO o despacho proferido no evento 0253002 do Processo SEI n.º 0008040-
21.2017.8.23.8000, 
 

RESOLVE: 
 

Designar o Dra. LANA LEITÃO MARTINS, Juíza de Direito titular da Primeira Vara do Tribunal do Júri e da 
Justiça Militar, para, sem prejuízo de suas atividades jurisdicionais, atuar no Núcleo de Plantão Judicial e 
Audiências de Custódia, no dia 23/11/2017. 
 

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

Presidente 

SICOJURR - 00059490

ja
gr

Y
eV

xt
cE

gp
C

z4
89

U
7Q

V
b7

w
R

Q
=

P
re

si
dê

nc
ia

 -
 T

JR
R

Boa Vista, 24 de novembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6098 34/92



Boa Vista, 24 de novembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6098 35/92

http://www.tjrr.jus.br/index.php/servidor


GABINETE DA JUÍZA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 162 DO DIA 23 DE NOVEMBRO 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 0018372-47.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Alterar  as férias do Dr. BRENO JORGE PORTELA SILVA,  Juiz  de Direito Titular  da Segunda Vara do
Tribunal do Júri e da Justiça Militar, referente ao segundo período de 2017, anteriormente marcadas para o
período de 20.11 a 19.12.2017, para serem usufruídos oportunamente.

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

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência

PORTARIA Nº 163 DO DIA 23 DE NOVEMBRO 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 0018479-91.2017.8.23.8000;

RESOLVE:

Conceder ao Dr. BRENO JORGE PORTELA SILVA, Juiz de Direito Titular da Segunda Vara do Tribunal do
Júri e da Justiça Militar, dispensa de expediente nos dias 23 e 24.11.2017, em virtude de sua designação
para atuar como plantonista na Segunda Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, no período de 09 a
15.10.2017.

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

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência
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Gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência – GABJA
SEI n°. 0018241-72.2017.8.23.8000 
Assunto: Diárias de Magistrado.

DECISÃO

Trata-se  de  procedimento  originado  pelo  Dr.  MARCELO  LIMA DE  OLIVEIRA,  Juiz  Substituto,
solicitando o pagamento de diárias devido ao seu deslocamento à Comarca de São Luís do Anauá.

O procedimento foi instruído com os seguintes documentos: requerimento GJS (0248679), certidão
de comparecimento (0248774), demonstrativo (0249259), manifestação do SOF (0249321), manifestação
do GABJA (02450013), designações/substituições (0250649) e manifestação da DGM (0251085).

A DGM opinou pelo deferimento do pedido de pagamento de diárias (0251085).
Vieram os autos para deliberação. Em face das atribuições que me foram conferidas por meio da

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

à concessão do respectivo pleito indenizatório, bem como trata-se de despesa com serviços indispensáveis
ao funcionamento das atividades judiciais deste Tribunal, razão pela qual defiro o pedido.

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

Boa Vista – Roraima, 22 de novembro de 2017.

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência

Gabinete da Juíza Auxiliar da Presidência – GABJA
SEI n°. 0018364-70.2017.8.23.8000 
Assunto: Diárias de Magistrado.

DECISÃO

Trata-se de procedimento originado pelo Dr. CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Juiz de
Direito Titular da Comarca de Mucajaí, solicitando o pagamento de diárias devido ao seu deslocamento à
Comarca de Boa Vista.

O  procedimento  foi  instruído  com  os  seguintes  documentos:  requerimento  CM-GAB  (0249999),
documentação  (0250030),  manifestação  da  SGP-GAB  (0250183),  manifestação  do  SCAL  (0250278),
manifestação do SOF (0250936), manifestação do GABJA (0251367) e manifestação da DGM (0251503).

A DGM opinou pelo deferimento do pedido de pagamento de diárias (0251503).
Vieram os autos para deliberação. Em face das atribuições que me foram conferidas por meio da

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

à concessão do respectivo pleito indenizatório, bem como trata-se de despesa com serviços indispensáveis
ao funcionamento das atividades judiciais deste Tribunal, razão pela qual defiro o pedido.

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

Boa Vista – Roraima, 22 de novembro de 2017.

Juíza Bruna Zagallo
Auxiliar da Presidência
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http://www.tjrr.jus.br/index.php/servidor


CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Expediente de 23/11/2017

SEI Nº 0018339-50.2017.8.23.60301-380

Assunto: Solicitação

Origem: Corregedoria Geral de Justiça

Decisão

Considerando  que  (...)  não  responderam  aos  questionamentos  oriundos  deste  órgão

censório, mesmo após reiteração, determino a autuação individual de Verificação Preliminar, nos moldes do

parágrafo único do art. 125, do Provimento CGJ n.º 001/2017, notificando-se os requeridos para prestarem

informações no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos para análise.

Publique-se com as cautelas legais.

 

RODRIGO FURLAN

Juiz Auxiliar da Corregedoria
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SEI Nº 0014517-53.8.23.60301.380

Assunto: Consulta

Origem: Corregedoria Geral de Justiça

Despacho

1. Trata-se de documento do Cartório Loureiro – 1.º Ofício de Notas, Protesto e Registro da

Comarca de Boa Vista referente (…).

2. A Corregedoria Geral de Justiça emitiu decisão 0219829 quanto às diligências necessárias

(…).

3. Devidamente notificado para prestar informações e juntar documentos, deixou transcorrer

mais  de  30  dias  sem  manifestação.  Diante  da  inércia  e  mudança  de  gestão  da  CGJ,  determino  o

arquivamento deste SEI, sem prejuízo de posterior análise de novo pedido.

RODRIGO FURLAN

Juiz Auxiliar da Corregedoria
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SEI Nº 0017353-96.2017.8.23.60301-380

Assunto: Verificação Preliminar

Origem: Corregedoria Geral de Justiça

Decisão

Cuida-se  de  verificação  preliminar  instaurada  para  solucionar  o  pedido  de  Providências
insaturado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ em desfavor da Corregedoria Nacional de Justiça do
Estado de Roraima – RR.

Por meio do pedido de providências n.º 0001074-02.2012.2.00.0000 – Conselho Nacional
de  Justiça  –Pje,  a  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do  Estado  de  Roraima,  notificou  as  serventias
extrajudiciais  com  pendência  no  Sistema  Justiça  Aberta  (CNS  15.834-5  e  CNS  09.657-8)  para  que
procedessem à regularização dos seus dados de produtividade referentes ao segundo semestre do ano de
2016 e primeiro semestre do ano de 2017.

Oficiada por duas vezes a prestar informações atualizadas sobre a regularização dos dados
de produtividades e arrecadação das serventias extrajudiciais notificadas referente ao primeiro semestre
de 2016, a Corregedoria local não informou em razão da ausência das informações do Cartório (…).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que (...) respondeu que sanou a irregularidade referente aos
dados de produtividade, informações pendentes, junto ao CNJ – Justiça Aberta.

Em vista disso, verifico que foram adotadas as medidas necessárias para preenchimento
dos dados indispensáveis ao CNJ – Justiça Aberta.

Diante do exposto, determino o arquivamento do feito, nos termos do art. 126, inciso I, do
Provimento CGJ 01/2017.

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

 

RODRIGO FURLAN

Juiz Auxiliar da Corregedoria
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PROVIMENTO/CGJ N.º 009 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. 

O CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA , no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO  o  Pedido  de  Providências  CNJ  nº  0005876-67.2017.2.00.0000,  de
25/07/2017, com o escopo de avaliar  o Sistema de Arquitetura Unificada para Informações Notariais  e
Registrais - SAUIN - desenvolvido pela ANOREG-AM;

CONSIDERANDO a necessidade de implementar solução eletrônica que proporcione melhor
controle e fiscalização dos serviços extrajudiciais, de modo a  garantir mais eficiência e confiabilidade da
prestação dos serviços, aumentando a transparência da atividade extrajudicial;

CONSIDERANDO que a plataforma SAUIN atende às necessidades de fiscalização da CGJ,
além de possibilitar a realização de correição virtual;

CONSIDERANDO  que  a  plataforma  SAUIN  poderá  proporcionar  o  aprimoramento  do
compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, favorecendo a interoperalidade com os sistemas
vinculados ao CNJ, Receita Federal do Brasil, INSS, IBGE, Prefeituras, entre outros;

CONSIDERANDO  a  perspectiva  de  a  plataforma  SAUIN  incrementar  a  arrecadação  de
receitas para o FUNDEJURR;

CONSIDERANDO que o TJRR não terá qualquer custo de desenvolvimento, implantação,
infraestrutura, customizações, suporte e evoluções da plataforma SAUIN;

CONSIDERANDO a Portaria 2166 da Presidência do TJRR, de 30 de outubro de 2017, que
instituiu a Comissão de Análise Final do Projeto Selo Digital a ser implantado nos Cartórios Extrajudiciais
do Estado de Roraima;

CONSIDERANDO  a  reunião  técnica  realizada  com  a  presença  do  Juiz  Auxiliar  da
Corregedoria Geral de Justiça, o Secretário Geral do TJRR e equipe técnica, conforme Ata constante do
Processo SEI nº 0018408-89.2017.8.23.8000  para avaliação da referida plataforma, ocasião em que foi
apresentada, pelo Superintendente da ANOREG-AM, todas as funcionalidades do sistema;

CONSIDERANDO a sugestão do Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça no sentido
de implantar o projeto SAUIN - selo digital - nos cartórios extrajudiciais da capital Boa Vista por 30 dias,
período no qual serão realizadas avaliações para fins de eventual implantação definitiva da solução, em
procedimento licitatório próprio; 

RESOLVE: 

Art. 1º . Determinar aos Notários e Registradores das Serventias Extrajudiciais da capital Boa
Vista, que adotem o sistema de selo eletrônico SAUIN, providenciando, no prazo máximo de 30 dias, a
integração de seus sistemas internos, de acordo com o manual técnico fornecido pela ANOREG-AM.  

Art.  2º.   Caberá à Comissão instituida pela  Portaria  2166/2017 da Presidência do TJRR
acompanhar todas as fases de implantação e funcionamento do sistema SAUIN, podendo, para melhor
desempenho  dessa  atividade,  solicitar  apoio  da  Secretaria  Geral  e  da  Secretaria  de  Tecnologia  da
Informação deste Tribunal.

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

Boa Vista, 23 de novembro de 2017.

JÉSUS RODRIGUES DO NASCIMENTO 
Corregedor Geral de Justiça
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   SUBSECRETARIA DE COMPRAS 

Expediente de 23/11/2017 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
 

 
         O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico n.º 039/2017 (Proc. Adm. n.º 0015697-14.2017.8.23.8000). 
 
         OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia na 
Comarca de Caracaraí, conforme as especificações estabelecidas no Projeto Básico/Termo de 
Referência nº 68/2017 – Anexo I deste Edital. 
 
        Entrega das Propostas: a partir de 24/11/2017, às 08h00min. 
        SESSÃO PÚBLICA: 07/12/2017, às 11h30min 
 
        Todas as operações serão realizadas no Horário de Brasília/DF, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, pelo código UASG n. º 925480. 
 
        O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e pelo site 
cpl.tjrr.jus.br a partir do dia 24/11/2017 às 08h00min (horário local). 
  
          

 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE DE MELO TAVARES, Subsecretário(a), em 
23/11/2017, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR 
nº1650/2016. 

 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o 
código verificador 0252928 e o código CRC 4B52B3E5. 

 
 

DECISÃO 

1. Em atendimento ao que dispõe o §1º do art. 4º da Resolução nº 026/2006, alterada pelas 
Resoluções n.º 053/2012 e n.º 027/2016, indico o servidor ANDERSON RIBEIRO GOMES para atuar 
como Pregoeiro - Portaria n.º 385 do dia 13/02/2017, no Pregão Eletrônico n.º 039/2017. 

2. Publique-se. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE DE MELO TAVARES, Subsecretário(a), em 
23/11/2017, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR 
nº1650/2016. 

 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o 
código verificador 0252954 e o código CRC 7D9119B9. 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE 
 

SEI nº 0012051-93.2017.8.23.8000 

Origem: Secretaria de Infraestrutura e Logística 

Assunto: Suprimento de fundos 

 

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

servidor ANTÔNIO BONFIM DA CONCEIÇÃO, Analista Judiciário-Administração da Secretaria de 

Infraestrutura e Logística  (EP 0189003). 
2. Ao EP 0204404, consta decisão deferindo a solicitação de Suprimento de Fundos. 
3. Com base no item 11.5 do Manual de Normas e Procedimentos para utilização de Suprimento de 

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

Edição), APROVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, com base nos eventos: 0240220 e 0251683. 
4. Publique-se e certifique-se. 
5. À Chefia de Gabinete desta Secretaria, para oficiar o Banco do Brasil quanto à transferência dos 

saldos não utilizados na conta de suprimento de fundos para a conta TJRR em movimento. 
6. Em seguida, à Subsecretaria de Finanças para acompanhamento da citada transferência. 
7. Ato seguido, à Subsecretaria de Contabilidade para registros pertinentes. 
8. Após, à Subsecretaria de Orçamento, para cancelamento dos saldos das notas de empenho. 
9. Ato contínuo, à Subsecretaria de Contabilidade para baixa da responsabilidade do suprido. 
10. Por fim, arquive-se. 

Boa Vista, 23 de novembro de 2017. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 

 

 

SEI nº 0018291-98.2017.8.23.8000 

Origem: Secretaria de Gestão de Pessoas 

Assunto: Suprimento de fundos 

 

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

da servidora FLÁVIA MELO ROSAS CATÃO, Subsecretária de Saúde (0249181). 
2. Remetidos os autos à Secretaria de Gestão de Pessoas, informaram que o servidor pertence ao 

Quadro de Pessoal de provimento efetivo deste Tribunal, bem como esclareceram que não constam 
registros de penalidades administrativas ou outra ocorrência que desabone sua 
conduta; informaram ainda (EP0249281) o período de  férias do servidor em comento. 

3. A Comissão Permanente de Sindicância, informou que o referido servidor não responde à 
sindicância ou à processo administrativo disciplinar. 

4. Instada a se manifestar, a Subsecretaria de Orçamento informou que há disponibilidade 
orçamentária para custear o presente pleito no valor solicitado. 

5. A Subsecretaria de Contabilidade informou que o servidor encontra-se dentro dos preceitos legais 
quanto à liberação de recursos, sob o regime de adiantamento (suprimento de fundos). 

6. Há ainda manifestação do servidor no despacho 0249181, visando justificar a concessão do 
suprimento de fundos é essencial para realizar as atribuições da sua unidade, visto que esta é 
responsável pela manutenção da infraestrutura de todas as unidades do Poder Judiciário e que, 
nem todas as necessidades podem ser atendidas por contratos já celebrados pelo TJRR; 

7. Com fulcro nos arts. 5º e 10º, da Portaria n.º 99/2014, instituo Suprimento de Fundo Fixo de Caixa 

em nome  da servidora FLÁVIA MELO ROSAS CATÃO portador do CPF nº 719.352.232-91, no 
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para fazer face às despesas de pequena monta e de pronto 
pagamento, conforme tabela abaixo: 

Cargo/Função Unidade de Atividade 

Analista Judiciário - Administração Secretaria de Infraestrutura e Logística 

Elemento de despesa Valor – R$ 

Material de consumo (3.3.3.9.0.30.96) 2.000,00 

SICOJURR - 00059476

7q
m

D
bL

tlB
h/

F
gq

+
7v

F
U

+
8s

0E
1F

E
=

D
ep

ar
ta

m
en

to
 -

 P
la

ne
ja

m
en

to
 e

 F
in

an
ça

s 
/ D

ire
to

ria
 -

 S
ec

re
ta

ria
 G

er
al

Boa Vista, 24 de novembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6098 44/92



Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (3.3.3.9.0.39.96) 1.000,00 

Valor total concedido 3.000,00 

Valor por elemento liberado para saque 

Elemento de despesa Valor – R$ 

Material de consumo (3.3.3.9.0.30.96) 1.000,00 

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

(3.3.3.9.0.39.96) 
1.000,00 

Prazo de aplicação 15 dias  

Prazo de prestação de contas 10 dias (até 20/12/2017) 

7. Publique-se. Certifique-se. 
8. Após, à Subsecretaria de Orçamento, para emissão de nota de empenho. 
9. Em seguida, à Subsecretaria de Contabilidade para liquidar a despesa. 
10. Ato contínuo, à Subsecretaria de Finanças, para liberação do crédito. 
11. Por fim, remetam os autos ao Gabinete da SOF, para anotações e demais providências. 

Boa Vista, 23 de novembro de 2017. 

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

PORTARIAS DO DIA 23 DE NOVEMBRO 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 456 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo 0018407-07.2017.8.23.8000, bem como a 
Portaria GP nº 1951/2017: autorizar das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor Complementar 

Fernando O'Grady Cabral Júnior Oficial de Justiça 1,5 (uma e meia) 

Motivo: Cumprimento de mandados judiciais 

Data: 07 a 08/11/2017. 

Destinos: Vicinais do Município de Caroebe. 

 

Nº 457 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo 0018183-69.2017.8.23.8000, bem como a 
Portaria GP nº 1951/2017: autorizar das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor Complementar 

Juvenila Maria Lima Coutinho 
Analista Judiciária - Serviço 

Social 
0,5 ( meia) 

Ana Luíza Moreira Lima      
Analista Judiciária - 

Psicologia 
0,5 ( meia) 

Edite Lucas de Araújo     
Analista Judiciária - 

Pedagogia   
0,5 ( meia) 

Destino: Vila União - Cantá. 

Motivo: Cumprimento de determinação judicial. 

Data: 24/11/2017. 

 

Nº 458 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo 0018298-90.2017.8.23.8000, bem como a 
Portaria GP nº 1951/2017: autorizar das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor Complementar 

José Augusto Rodrigues Nicácio Técnico Judiciário 1,5 (meia) 

Destinos: Comarca de Rorainópolis 

Motivo: 

Acompanhar as instalação de 02(duas) centrais de ar sendo 01(uma) de 
60.000btu's no Auditório e outra de 7.000btu's no cartório e manutenção da central 
de ar do rack (servidor) e realizar a fiscalização de manutenção dos equipamento 
de som do auditório do júri. 

Data: 21 a 22/11/2017. 

 

Nº 459 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI 0018484-16.2017.8.23.8000, bem 
como a Portaria GP nº 1951/2017: autorizar das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor Complementar 

Fernando O'Grady Cabral Júnior Oficial de Justiça 1,5 (uma e meia) 

Destinos: Vicinal 04 e demais localidades do Município de Caroebe. 

Motivo: Cumprimento de mandados judiciais 

Data: 16 a 17/11/2017. 

 

Nº 460 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI 0018333-50.2017.8.23.8000, bem 
como a Portaria GP nº 1951/2017: autorizar das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor Complementar 

Luciana Pantoja Monteiro Analista Judiciária - Serviço 1,5 ( meia) 
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Social 

Tatiana Saldanha de Oliveira 
Analista Judiciária - 

Psicóloga 
1,5 ( meia) 

Amiraldo de Brito Sombra Motorista 1,5 ( meia) 

Destinos: Caracaraí. 

Motivo: realização de perícia psicossocial relativa à ação de guarda e responsabilidade 

 

Nº 461 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI 0018472-02.2017.8.23.8000, bem 
como a Portaria GP nº 1951/2017: autorizar das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor Complementar 

MARIA DA LUZ CÂNDIDA DE SOUZA Motorista 0,5 (meia) 

CATARINA CRUZ BUTEL 
Analista Judiciário - Serviço 

Social 
0,5(meia) 

Destinos: Município do Cantá - RR 

Motivo: Realizar atendimento psicossocial 

Data: 07/11/2017. 

 

Nº 462 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI 0016391-80.2017.8.23.8000, bem 
como a Portaria GP nº 1951/2017: autorizar das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor Complementar 

ALEXANDRE DE JESUS TRINDADE DIRETOR DE GESTÃO 1,0 (uma) 

Destinos: Municípios de Pacaraima e Caracaraí 

Motivo: 
Plano de Ação das unidades das Comarcas do Interior, mutirão de metas, 
arquivamento e produtividade. 

Data: 06 e 07/11/2017 

 

Nº 463 - Considerando o teor do Procedimento Administrativo SEI 0017934-21.2017.8.23.8000, bem 
como a Portaria GP nº 1951/2017: autorizar das diárias abaixo discriminadas, conforme detalhamento: 

Nome Cargo/Função Valor Complementar 

LUIZ NAZARENO MESQUITA Motorista 8,0 (oito) 

Destinos: Comarca de Pacaraima. 

Motivo: Substituir o motorista da Comarca. 

Data: 21 a 24, 27 a 30/11 e 01/12/2017. 

 
Publique-se e certifique-se. 

  Boa Vista, 23 de novembro de 2017. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

PORTARIAS DO DIA 23 DE NOVEMBRO 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 2908 - Designar a servidora MARIA DE JESUS BARBOSA ALMEIDA, Analista Judiciária - Análise de 
Sistemas, para responder pela Função de Chefe de Setor de Dados e Apoio à Decisão, no período de 21 a 
30.11.2017, em virtude de férias do titular. 
 
N.º 2909 - Designar a servidora ANA LILIAN MAIA COSTA, Motorista - em extinção, para responder pela 
Função de Chefe de Setor de Protocolo de 1º Grau do Fórum Cívil, no período de 27.11 a 01.12.2017, em 
virtude de recesso do titular. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

VICTÓRIA CORRÊA FORTES 
Secretária de Gestão de Pessoas 

SICOJURR - 00059491
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Comarca de Boa Vista

Índice por Advogado
000042-RR-N: 002

000098-RR-A: 012

000101-RR-B: 009

000110-RR-B: 004

000112-RR-B: 004

000116-RR-N: 013

000118-RR-N: 012

000124-RR-B: 019

000144-RR-A: 019

000145-RR-N: 001

000153-RR-B: 015, 017, 018

000156-RR-N: 004

000184-RR-N: 014

000190-RR-E: 006

000208-RR-E: 006

000212-RR-E: 006

000221-RR-B: 012

000223-RR-A: 004

000226-RR-N: 006

000231-RR-N: 001, 006

000257-RR-N: 003

000260-RR-E: 009

000270-RR-B: 006

000289-RR-A: 006

000291-RR-A: 006

000300-RR-N: 008, 011

000311-RR-N: 008

000320-RR-N: 014

000333-RR-N: 007

000355-RR-A: 010

000383-RR-N: 008

000394-RR-N: 006

000412-RR-N: 007

000429-RR-N: 005

000441-RR-N: 007, 012

000507-RR-A: 016

000542-RR-N: 006

000557-RR-N: 006

000584-RR-N: 010

000630-RR-N: 012

000666-RR-N: 017

000681-RR-N: 012

000700-RR-N: 009

000720-RR-N: 011

000721-RR-N: 001, 006

000736-RR-N: 006

000747-RR-N: 012

000749-RR-N: 013

000795-RR-N: 011

000816-RR-N: 001, 006

000822-RR-N: 006

000858-RR-N: 009

000877-RR-N: 006

000891-RR-N: 009

001001-RR-N: 009

001074-RR-N: 006

001362-RR-N: 019

001584-RR-N: 019

001595-RR-N: 012

001597-RR-N: 012

Publicação de Matérias

2ª Vara de Família
Expediente de 23/11/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Paulo Cézar Dias Menezes

PROMOTOR(A):
Ademar Loiola Mota

ESCRIVÃO(Ã):
Maria das Graças Barroso de Souza

Alimentos - Lei 5478/68
001 - 0091061-57.2004.8.23.0010
Nº antigo: 0010.04.091061-3
Autor: Criança/adolescente
Réu: J.B.F.J.
 DESPACHO Defiro o pedido de fls. 118. Oficie-se como se requer.
Após, arquive-se. Boa Vista-RR, 14 de novembro de 2017. Reinaldo
Paixão Bezerra Junior Juiz Substituto
Advogados: Josenildo Ferreira Barbosa, Angela Di Manso, Gisele de
Souza Marques Ayong Teixeira, Antonietta Di Manso

Arrolamento Sumário
002 - 0015146-21.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.015146-8
Autor: Alvanete Pereira Torres e Silva
Réu: Espólio de Madel Coelho Pereira
 DESPACHO Defiro o pedido de suspensão de fls. 310. Sobreste-se o
andamento do feito por 45 dias. Defiro o pedido de vista dos autos, pelo
prazo de 10 dias. Boa Vista-RR, 14 de novembro de 2017. Reinaldo
Paixão Bezerra Junior Juiz Substituto
Advogado(a): Suely Almeida

Cumprimento de Sentença
003 - 0070870-25.2003.8.23.0010
Nº antigo: 0010.03.070870-4
Executado: Criança/adolescente
Executado: J.R.M.
 DESPACHO
Indefiro o pedido de fls. 314v, pois trata-se de incumbência da parte
exequente, nos termos do art. 799, IX, do CPC. Intime-se a parte
exequente para requerer o que de direito, no prazo de 10 dias. Boa
Vista-RR, 14 de novembro de 2017.
Advogado(a): Terezinha Muniz de Souza Cruz

Divórcio Litigioso
004 - 0008005-34.2001.8.23.0010
Nº antigo: 0010.01.008005-8
Autor: N.R.A.
Réu: F.B.A.
 DESPACHO O processo é gravado com segredo de justiça. A
requerente (fls.126/128) não faz parte da relação processual e não
demonstrou as razões ou o interesse para requerer o desarquivamento
dos autos. Assim, indefiro o pedido de desarquivamento dos autos. Nada
requerido, arquivem-se. Boa Vista-RR, 14 de novembro de 2017.
Reinaldo Paixão Bezerra Junior Juiz Substituto
Advogados: Milton César Pereira Batista, Antônio Cláudio Carvalho
Theotônio, Azilmar Paraguassu Chaves, Mamede Abrão Netto

005 - 0128592-12.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.128592-9
Autor: F.B.C.
Réu: R.N.C.
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 DESPACHO

Defiro o pedido de fls. 139. Oficie-se como se requer. Após, arquive-se.
Boa Vista-RR, 14 de novembro de 2017 - Reinaldo Paixão Bezerra
Junior- Juiz Substituto
Advogado(a): Teresinha Lopes da Silva Azevedo

Inventário
006 - 0190586-70.2008.8.23.0010
Nº antigo: 0010.08.190586-0
Autor: Janaina Ferreira Brock e outros.
Réu: Espolio De: José Brock
 DESPACHO Sobreste-se o andamento do feito por 45 dias. Decorrido o
prazo, vista a inventariante para promover o regular andamento do feito.
Boa Vista-RR, 14 de novembro de 2017. Reinaldo Paixão Bezerra Junior
Juiz Substituto
Advogados: Acioneyva Sampaio Memória, Welington Alves de Oliveira,
Pablo Kildere de Sousa Diniz, Alexander Ladislau Menezes, Angela Di
Manso, Henrique Edurado Ferreira Figueredo, Paula Cristiane Araldi,
Jaques Sonntag, Luciana Rosa da Silva, Walla Adairalba Bisneto, Luiz
Geraldo Távora Araújo, Gisele de Souza Marques Ayong Teixeira,
Yanne Fonseca Rocha, Antonietta Di Manso, Mauro Gomes Coelho,
Dayara Wania de Souza Cruz Nascimento Dantas, Dayenne Lívia
Carramilo Pereira

007 - 0208582-47.2009.8.23.0010
Nº antigo: 0010.09.208582-7
Autor: Irene Leite Gomes e outros.
Réu: Espólio de Valdir Benicio da Silva
 DESPACHO Acolho a cota ministerial lançada nas fls. 302. Intime-se,
como se requer. Boa Vista-RR, 14 de novembro de 2017. Reinaldo
Paixão Bezerra Junior Juiz Substituto
Advogados: Lenir Rodrigues Santos Veras, Irene Dias Negreiro,
Lizandro Icassatti Mendes

008 - 0011551-82.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.011551-7
Autor: Maria do Socorro Damasceno Viana e outros.
Réu: Espólio de Amadeu Claudio Damasceno
 DESPACHO Intime-se a inventariante para dar integral cumprimento do
despacho de fls. 466, itens 4 e 5. Intime-se, ainda, para manifestar-se
quanto à cota ministerial de fls. 473 e petição de fls. 477 a 479. Prazo:
20 dias. Boa Vista-RR, 14 de novembro de 2017. Reinaldo Paixão
Bezerra Junior Juiz Substituto
Advogados: Maria do Rosário Alves Coelho, Emira Latife Lago Salomão,
Edmilson Lopes da Silva

009 - 0012988-61.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.012988-0
Autor: Cleide Guivara do Nascimento e outros.
Réu: Espolio de Olivar Guivara e outros.
 SENTENÇA DECIDO. Acerca do arrolamento comum, ensina PAULO
CEZAR P INHEIRO CARNEIRO:  O  i nven tá r i o  obse rva rá
obrigatoriamente o procedimento previsto para o arrolamento comum
sempre que o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 2.000
ORTNs, independentemente da capacidade das partes e de estarem
elas de acordo com a partilha proposta pelo inventariante. Trata-se de
procedimento de jurisdição contenciosa, no qual o juiz dirimirá as
questões duvidosas, salvo aquelas relativas ao cálculo do imposto,
julgando por sentença a partilha. (in Comentários ao Código de
Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. IX, tomo I: arts.
982 a 1045 - Inventário e Partilha, anotações ao art. 1036). Com a
vigência do CPC, o valor de 2.000 ORTNs foi substituído por um valor
líquido correspondente a 1.000 salários mínimos, conforme art. 664. O
valor estimado a ser dividido  é R$ 76.681,01, inferior a 1.000 salários
mínimos previstos no artigo de lei citado, de forma que deve-se adotar o
rito do arrolamento comum, independentemente da capacidade das
partes. Da análise dos autos, verifica-se o atendimento das exigências
previstas no artigo 664 do CPC, não se vislumbrando nenhum óbice
para que seja homologado o plano de partilha apresentado pelos
interessados, eis que estão todos representados pelo mesmo patrono e
que não há prejuízos aos interesses dos herdeiros. Ademais, foram
juntadas as certidões negativas de débitos para com as fazendas
públicas e o comprovante de pagamento do ITCMD. Assim, o processo
está devidamente instruído e preenche todas as formalidades legais.
Posto isso, e com base nas disposições do art. 664, do CPC,
ressalvados os direitos de terceiros, HOMOLOGO, por sentença, para
que surta os efeitos legais e jurídicos, o arrolamento dos bens deixados
por Olivar Guivara e Maria Eugenia Lima Guivara, de acordo com a
partilha apresentada nas fls.  323/327. Expeçam-se os alvarás, como se
requer nas fls. 327. O quinhão da herdeira Gildeane deverá  permanecer
em conta judicial. Ao final, cumpridas as formalidades legais, arquivem-
se os autos. Sem custas ou honorários. P.R.I. Boa Vista-RR, 21 de
novembro de 2017. Paulo Cézar Dias Menezes Juiz de Direito

Advogados: Sivirino Pauli, Jair Mota de Mesquita, Vanessa Lopes
Gondim, Diego Lima Pauli, Jullio Weslley Leitão Bezerra, Natália Leitão
Costa

010 - 0008959-94.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.008959-3
Autor: Enedina do Nascimento Moura Ferreira e outros.
Réu: Espólio de Sebastião Alves Ferreira
 DESPACHO A inventariante promova o regular andamento do feito, no
prazo de 10 dias, visando sua conclusão. Boa Vista-RR, 14 de novembro
de 2017. Reinaldo Paixão Bezerra Junior Juiz Substituto
Advogados: Tyrone José Pereira, José Carlos Aranha Rodrigues

011 - 0016721-64.2012.8.23.0010
Nº antigo: 0010.12.016721-7
Autor: Eliete Lopes de Aguiar
Réu: Espólio de Jaldo Jovan Vieira de Aguiar e outros.
 DESPACHO Analisando os autos verificar-se que o herdeiro Fernando
Jovan Costa de Aguiar atingiu a maioridade. Assim, intime-se a
inventariante para regularizar a representação processual do supracitado
herdeiro, no prazo de 10 dias. Boa Vista-RR, 14 de novembro de 2017.
Reinaldo Paixão Bezerra Junior Juiz Substituto
Advogados: Maria do Rosário Alves Coelho, Igor Queiroz Albuquerque,
Reginaldo Antonio Rodrigues

Procedimento Comum
012 - 0148376-72.2006.8.23.0010
Nº antigo: 0010.06.148376-3
Autor: M.C.S.L. e outros.
Réu: G.O.W.
 DESPACHO

 Intime-se a parte exequente para, em cinco dias, se manifestar do teor
da petição de fls 209/212. Boa Vista-RR, 17 de novembro de 2017.
Advogados: Carlos Alberto Meira, José Fábio Martins da Silva, Carlos
Alberto Meira, Lizandro Icassatti Mendes, Carlos Alberto Meira Filho,
Lucyana Barbosa de Souza França Ávila, Lourdes Icassatti Mendes,
Thiago Cadoso Vieira da Costa, Karla Patricia da Silva Pinho Santos

Separação Consensual
013 - 0000616-36.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.000616-6
Autor: P.T.C.T. e outros.
 DESPACHO Regularização. Reinaldo Paixão Bezerra Junior Juiz
Substituto
Advogados: Maria do P S de L G Azevedo, Jorci Mendes de Almeida
Junior

1ª Vara da Infância
Expediente de 23/11/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Parima Dias Veras

PROMOTOR(A):
Ademir Teles Menezes

Anedilson Nunes Moreira
Erika Lima Gomes Michetti

Janaína Carneiro Costa Menezes
Jeanne Christhine Fonseca Sampaio

Luiz Carlos Leitão Lima
Ricardo Fontanella

Zedequias de Oliveira Junior
ESCRIVÃO(Ã):

Luana Rolim Guimarães
Terciane de Souza Silva

Guarda
014 - 0018138-47.2015.8.23.0010
Nº antigo: 0010.15.018138-5
Autor: F.F.N.
Criança/adolescente: Criança/adolescente e outros.

Decisão: (...) Pelo exposto, defiro o pedido de retificação do termo de
guarda definitiva, devendo constar o nome .... Expeça-se novo termo de
guarda definitiva e recolha-se a anterior confeccionada. Ciência ao MP
e, após, retornem-se os autos ao arquivo. Boa Vista/RR, 22 de
novembro de 2017. Marcos José de Oliveira. Juiz Substituto
Advogados: Jaime Brasil Filho, Francisco Francelino de Souza
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Vara Itinerante
Expediente de 23/11/2017

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
015 - 0006327-22.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006327-4
Executado: Criança/adolescente e outros.
 S E N T E N Ç A
Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação,
conforme noticiado às fls. 24.

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 H. E. P. da S. em face de Marciano
Mariano da Silva.
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, 14 de novembro de 2017.

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

Cumprimento de Sentença
016 - 0006727-36.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006727-5
Executado: A.S.O.
Executado: K.R.
 DESPACHO

Defiro a gratuidade da Justiça.
Designe-se data para audiência una de conciliação e instrução e
julgamento.
Cite-se a parte requerida, e intime-se a requerente, a fim de que
compareçam a audiência a ser designada, com urgência,
acompanhados de seus advogados, importando a ausência da parte
requerente em arquivamento do pedido e da parte requerida confissão e
revelia.
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 o menor Áxcel, assegurando-lhe
tratamento digno e respeito à condição peculiar de vulnerabilidade. Ao
cartório para as providências de estilo.
Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida contestar,
desde que o faça por intermédio de advogado.
Cientifique-se o Ministério Público.
Publique-se.
Cumpra-se com a máxima urgência.

Boa Vista/RR, 23 de Novembrode 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
AUDÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, ÀS
11:00 HORAS.
Advogado(a): Jorge de Sousa Oliveira

Execução de Alimentos
017 - 0010150-09.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.010150-1
Executado: O.A.S.C. e outros.
Executado: O.C.
 DECISÃO

Determino o sobrestamento do feito.
Aguarde-se pelo cumprimento do acordo. Certifique-se.

Em 14 de novembro de 2017

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Ernesto Halt, Lucio Augusto Villela da Costa

018 - 0006214-68.2017.8.23.0010
Nº antigo: 0010.17.006214-4
Executado: Criança/adolescente
Executado: M.M.S.
 DECISÃO
Considerando os questionamentos advindos pela entrada em vigor da
nova legislacao civil, identificados pela inspeção judicial realizada nesta
vara itinerante (portaria 06/2016) determino que:
1. Quando a intimação se der pela publicação no Diário da Justiça
Eletrônico, pára efeito de contagem de prazo, considera-se publicada a
decisão no primeiro dia útil que seguir à data da sua disponibilização no
DJE na rede mundial de computadores.
2. A contagem do prazo começa quando (art. 241 do NCPC):
a) em caso de intimação no Diário da Justiça Eletrônico, do primeiro dia
útil que seguir ao considerado como data da publicação;
b) em caso de citação ou intimação for pela via postal, da data da
juntada aos autos do aviso de recebimento;
c) em caso de citação ou intimação for pela via oficial de justiça, da
juntada do mandado devidamente cumprido pelo oficial de justiça nos
autos;
d) em qualquer dos casos relacionados nas letras "a" e "b", habendo
vários réus, da data da juntada aos autos do último aviso de recebimento
ou mandado citatório cumprido;
e) em caso de cartas de ordem rogatória ou precatória, da data de sua
juntada nos autos devidamente cumprida;
f) em caso de citação ou intimação via edital, do término do prazo
assinalado pela decisão judicial, prazo este em curso desde a data da
primeira publicação em jornal local ou no órgao oficial (ex.: se for fixado
o prazo de 20 dias para o edital, o prazo de contestação de 15 dias
começará a correr somente no primeiro dia útil e de expediente forense
normal, seguinte ao vigésimo dia contado da primeira publicação);e
g) em caso de citação por termo, o cômputo do prazo se inicia do
primeiro dia útil seguinte a data do comparecimento espontâneo da parte
citada.
3 Por fim, não havendo fixação legal ou judicial do prazo, o prazo para a
prática do ato processual a carfo da parte será de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Em, 06 de junho de 2017

ERICK LINHARES
Juiz de Direito S E N T E N Ç A
Compulsando-se os autos verifica-se que foi satisfeita a obrigação,
conforme noticiado às fls. 24.

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 Henrique Emanoel Pereira da Silva em
face de Marciano Mariano da Silva.
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, 14 de novembro de 2017.

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

Homol. Transaç. Extrajudi
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019 - 0002453-63.2016.8.23.0010
Nº antigo: 0010.16.002453-4
Requerido: Carlos Gabriel de Andrade
Requerido: José Artur de Lima
 DESPACHO

	A adjudicação do bem não tem o condão de desvincular o veículo das
penalidades anteriores à aquisição. Cabe ao exequente constatar a
situação do bem antes de requerer a sua expropriação.
	Providencie o cartório a lavratura do auto de adjudicação do bem para
sua regularização junto aos órgãos de trânsito.
	Intime-se a parte exequente, por meio do seu patrono, para
manifestação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
	Expeça-se alvará de levantamento do valor indicado às fls. 141/142, em
favor da parte executada.
	Diligências necessárias.
	Boa Vista, 14 de novembro de 2017.

ERICK LINHARES
Juiz de Direito
Advogados: Antônio Cláudio de Almeida, Antônio Agamenon de
Almeida, Lúcia de Fatima de Souza Resplandes, Larissa Araldi

Comarca de Caracarai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Mucajai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Rorainópolis
Não houve publicação para esta data

Comarca de São Luiz do Anauá

Índice por Advogado
000858-RR-N: 001

001387-RR-N: 001

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 23/11/2017

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

Embargos à Execução
001 - 0000162-03.2017.8.23.0060
Nº antigo: 0060.17.000162-6
Autor: Varivaldo Antonio Paiao
Réu: Banco da Amazonia
 DECISÃO  CHAMAR O FEITO A ORDEM

Trata-se de processo de ação de execução de título extrajudicial movida
por BANCO DA AMAZÔNIA (BASA), em face de VARIVALDO ANTÔNIO
PAIÃO, juntando documentos que comprovam sua pretensão às fls.
05/44 e 48/74.

Tentativa de citação do executado à fl. 81, sendo certificado pelo
meirinho que o mesmo se encontrava residindo na cidade de
Manaus/AM, citando apenas números telefônicos, não certificando que o
executado se encontrava em local incerto e não sabido.

Instado a se manifestar o exequente requereu a suspensão do feito pelo
prazo de 30 dias para localizar o novo endereço do executado, à fl. 83,
sendo seu pedido deferido pelo juízo (fl. 85).

Em nova manifestação, às fls. 86/87, o exequente nada disse sobre o
endereço do executado, apenas requereu a aplicação do art. 653, do
antigo CPC.

E o relato. DECIDO.

Pois bem, tendo em vista que o processo de execução ocorreu na
vigência do CPC/1973, motivo que esse deverá ser aplicado na análise
do caso, os arts. 652 e 653, do CPC/1973, estatuem que:

Art. 652. O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar
o pagamento da dívida.

§ 1º Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o
oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na
mesma oportunidade, o executado.
§ 2º O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem
penhorados (art. 655).
§ 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do exequente,
determinar, a qualquer tempo, a intimação do executado para indicar
bens passíveis de penhora.
§ 4º A intimação do executado far-se-á na pessoa de seu advogado; não
o tendo, será intimado pessoalmente.
§ 5º Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial
certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz
poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.

Art. 653. O oficial de jjustiça, não encontrando o devedor, arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Parágrafo único. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o
oficial da justiça procurará o devedor 3 (três) vezes em dias distintos;
não o encontrando, certificará o ocorrido.

Ocorre que o executado não foi encontrado para sua citação, por erro da
exequente, ao não informar o endereço correto do executado, bem como
do Juízo que não se atentou paro o erro, pois o endereço foi
devidamente citado na procuração à fl. 38, e some-se a isso que o
descrito nos arts. 652 e 653, do CPC/1973 não foi devidamente
cumprido em sua íntegra, e por novo erro do Juízo o executado foi citado
por edital (fl. 106), sua propriedade arrestada (fl. 98) e valores
encontrados em sua conta-corrente foram bloqueados via BACENJUD,
(fls. 112/113), havendo "possível" excesso em execução.

Diante do exposto, chamo o feito e ordem, e nos termos do art. 247,
CPC/1973 (art. 280, CPC/2015), revogo todos os atos a partir da pág.
74-verso destes autos, atingindo aí os embargos à execução oferecidos
nos autos nº 0060.17.000162-6, em apenso, declarando-o nulo nos
termos do art. 249, CPC/1973 (art. 282, CPC/2015), juntando naquele,
cópia desta decisão, desapensado-o destes autos e arquivando-o com
baixa na distribuição.

Intime-se a exequente, através de seu advogado, para se manifestar no
prazo de 15 dias e requerer o que for de direito, atentando-se que o
executado reside na cidade de Manaus/AM, conforme endereço
informado em sua procuração à fl. 38.

Publique-se e Intime-se.

São Luiz/RR,    09    de novembro de 2017.

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
Juiz Substituto
Advogados: Diego Lima Pauli, Halisson Francisco Torres Merces

Comarca de Alto Alegre
Não houve publicação para esta data
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Comarca de Pacaraima

Índice por Advogado
000153-RR-N: 002, 003

000155-RR-B: 008

000184-RR-A: 009

000190-RR-N: 010

000243-RR-B: 002

000300-RR-N: 009

000317-RR-A: 005

000363-RR-A: 005

000381-RR-N: 008

000399-RR-A: 002

000433-RR-N: 005

000585-RR-N: 010

000658-RR-N: 004

000721-RR-N: 004

000798-RR-N: 005

000824-RR-N: 002

000863-RR-N: 002

001109-RR-N: 002

001134-RR-N: 009

001174-RR-N: 005

061011-RS-N: 006

Publicação de Matérias

Vara Cível
Expediente de 23/11/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Pla Pujades de Avila

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Masato Kojima
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Francisco Raimundo Albuquerque

Procedimento Comum
001 - 0001194-30.2013.8.23.0045
Nº antigo: 0045.13.001194-8
Autor: Catiane Marques da Silva
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social
 DESPACHO

Em face do transito em julgado do v. Acórdão de fls. 120, intime-se o
autor para que requeira o que entender de direito, no prazo de
15(quinze) dias.

Altere a capa do processo.

Pac/RR, 23/11/2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Reinteg/manut de Posse
002 - 0000433-62.2014.8.23.0045
Nº antigo: 0045.14.000433-9
Autor: Jose Gomes Barbosa
Réu: Hugo Cabral de Macedo Filho e outros.

Decisão:

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, pelo
Autor, na qual alega erro material constante no dispositivo na sentença
de fls. 92/97.

De fato, o erro material anunciado é evidente.

Assim, onde se lê: "concedo ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para
que deixe o imóvel objeto deste pedido", leia-se: "Concedo ao Requerido
o prazo de 15 (quinze) dias para que deixe o imóvel objeto deste
pedido".

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Intimem-se.

Pacaraima/RR, 23 de novembro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Nilter da Silva Pinho, José Nestor Marcelino, Roberio Nunes
dos Anjos, Lilian Claudia Patriota Prado, Carlos Alberto da Silva Oliveira,
Arthur Luiz de Mello Carvalho

Ação Civil Pública
003 - 0001235-31.2012.8.23.0045
Nº antigo: 0045.12.001235-1
Réu: Benildo Pereira da Silva Filho
 DESPACHO

Tendo em vista que o requerido foi devidamente citado, tendo inclusive,
adentrado nos autos o pedido de vista, porém não contestou,. Decreto a
revelia do Requerido.

Especifiquem as provas no prazo de 10(dez) dias.
Intimem-se as partes.
Com a sua manifestação, voltem os autos conclusos.

Pac/RR, 22/11/2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogado(a): Nilter da Silva Pinho

Procedimento Comum
004 - 0000140-92.2014.8.23.0045
Nº antigo: 0045.14.000140-0
Autor: S.m Bacetti - Epp
Réu: Cielo S/a
 DESPACHO

Em face do transito em julgado do v. Acórdão de fls. 267v, intime-se o
autor para que requeira o que entender de direito, no prazo de 10(dez)
dias.
Sem manifestação, arquivem-se os autos.

Pac/RR, 23/11/2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Temair Carlos de Siqueira, Gisele de Souza Marques Ayong
Teixeira

005 - 0000479-56.2011.8.23.0045
Nº antigo: 0045.11.000479-8
Autor: Wagner Silva Avelino
Réu: Município de Pacarima

Decisão:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Autor, com efeitos
infringentes, contra a sentença de fls. 273/281.
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Aduz, em apertada síntese, que houve omissão na sentença, uma vez
que não foi realizada a perícia que seria, em tese, necessária, bem
ainda, não houve nenhuma menção ao pedido de adicional de
insalubridade constante na inicial.

É o breve relatório. Decido.

Os embargos não merecem provimento.

Conforme se nota, não há se falar em omissão por parte da sentença,
uma vez que não houve "deferimento" algum do pedido de perícia,
sendo que embora o despacho de fls. 225 tivesse determinado que a
parte justificasse a sua necessidade, a sentença de fls. 273281 foi clara
ao afirmar que não havia necessidade de mais provas para o julgamento
da lide, desacolhendo, por óbvio, o pedido formulado pelo Autor.

Ressalte-se que o fato de não ter havido manifestação expressa a
respeito do pedido de realização de perícia, em nada se confunde com a
"omissão" prevista no dispositivo processual para fins de autorizar a
oposição de embargos de declaração.

Quanto ao pedido de adicional de insalubridade, não há se falar em
omissão da sentença, uma vez que embora não se tenha feito menção
expressa ao pedido nos fundamentos da sentença, o "decisum" foi claro
ao afirmar que com a anulação de contrato de trabalho firmado entre o
Autor e o Município, nenhum direito trabalhista lhe assiste, à exceção do
pagamento de salário e valores a título de depósitos de FGTS.

A propósito do tema, deve-se ter em mente que o Juiz está obrigado a
apreciar os argumentos ventilados pelas partes, quanto ao mérito do
pedido, para fins de julgamento da lide, e não todos os "pedidos" das
partes.

Portanto, o que se nota é que os argumentos do recurso dizem respeito
ao inconformismo da parte diante da sentença, sendo que tais
argumentos devem ser objeto de recurso próprio, em sendo o caso.

Diante do exposto, recebo os embargos de declaração opostos pelo
reqquerido, porém, nego-lhe provimento.

Cumpra-se a r. sentença de fls. 273/281

Pacaraima/RR, 23 de novembro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Rafael de Almeida Pimenta Pereira, Celso Garla Filho,
Marcela Medeiros Queiroz Franco, Bruno da Silva Mota, Natalia Paiva
de Oliveira

006 - 0002558-13.2008.8.23.0045
Nº antigo: 0045.08.002558-3
Autor: José Leda dos Santos
Réu: Sabemi Seguro e Previdencia
 DESPACHO

Ao que parece, os cálculos de fls. 370, não levaram em consideração a
r. decisão constante dp Acórdão de fls. 358/361, que determinou que a
indenização fosse paga pela forma simples, e não em dobro , conforme
ressaldo no despacho de fls. 368.

Assim, retornem os autos ao contador para que refaça os cálculos, em
sendo o caso

Pac/RR, 23/11/2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogado(a): Pablo Berger

Vara Criminal
Expediente de 22/11/2017

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
007 - 0000476-28.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000476-3
Réu: Marco Aleandro Miranda e outros.
Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia
05/12/2017 às 16:00 horas.
Nenhum advogado cadastrado.

Vara Criminal
Expediente de 23/11/2017

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
008 - 0000645-15.2016.8.23.0045
Nº antigo: 0045.16.000645-3
Réu: I.P.L. e outros.
 DESPACHO

I) Homologo a desistência da oitiva das testemunhas YANOSKY
ALEJANDRA RODRIGUES COMILARES e VICTOR DAVID PIETRO
BEJANARO, conforme manifestação do MP fls. 129;
II) Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha YENITA DEL
VALE CAMPERO PEREA, no endereço indicado à fls. 113;
III) Designe-se nova data para continuação da audiência para oitiva das
testemunhas faltantes por parte da acusação: SIMONE ARRUDA e
HANY MOHAMAD NADY;
IV) Intimem-se os réus;
V) Ciência ao MP e DPE;
IV) Expedientes necessários.

Pac/RR, 22/11/2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Ednaldo Gomes Vidal, Paulo Cezar Pereira Camilo

009 - 0000082-60.2012.8.23.0045
Nº antigo: 0045.12.000082-8
Réu: Sérgio Almeida
 DESPACHO

Em face do transito em julgado do v Acórdão de fls. 3/3v, cumpra-se a
última parte da sentença de fls. 267/269: I) Expedição de guia de
certidão e o consequente arquivamento destes autos; II) Intimação para
o pagamento da multa; III) Ofício aos órgãos indicados.
Após arquivem-se estes autos.

Pac/RR, 22/11/2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Domingos Sávio Moura Rebelo, Maria do Rosário Alves
Coelho, Russian Liberato Ribeiro de Araujo Lima

010 - 0000488-52.2010.8.23.0045
Nº antigo: 0045.10.000488-1
Réu: Claudionor Braga Alves
 DECISÃO

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
CLAUDIONOR BRAGA ALVES, formulado pela defesa em audiência
(Termo de fls. 364/365).

Alega, em apertada síntese, que o indiciado possui endereço certo e
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emprego fixo no distrito da culpa, que sempre esteve na comunidade na
qual reside e que jamais se ocultou da justiça, e que a família necessita
de sua presença, uma vez que passa fome sem a ajuda do acusado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento
do pedido (fls. 367/368).

É o relatório. Decido

De fato, não há nenhuma mudança do quadro fático a justificar a
liberdade do acusado.

Entendo também, na mesma linha do órgão ministerial, que a efetiva
aplicação da lei penal ainda se encontra ameaçada, diante do
comportamento do réu durante o processo até o ano de 2015.

Em que pesem os argumentos, até mesmo humanitários,  trazidos pelo
nobre defensor do réu, entendo que o fato de sua família estar em
dificuldades, por si só, não justifica, neste momento, a soltura do réu,
diante do cometimento de crime tão grave, e diante da enorme influência
exercida pelo acusado em sua comunidade, já que se trata do segundo
Tuxaua.

Assim, mantenho as razões por mim já elencadas na  decisão de fls.
348/349, e acolho os argumentos trazidos pelo Ministério Público, os
quais tomo também como razões para decidir, a fim de se evitar
repetições desnecessárias.

Por fim, há ainda testemunha a ser ouvida.

Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão do
acusado.

Designe-se data para audiência de oitiva da testemunha faltante JOSÉ
RIBAMAR SIMPLÍCIO DE LIMA e interrogatório do réu.

Intime-se a testemunha e requisite-se a presença do réu.

P.R.I.C.

Pacaraima/RR, 23 de novembro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Advogados: Moacir José Bezerra Mota, Cleber Bezerra Martins

Ação Penal Competên. Júri
011 - 0000484-15.2010.8.23.0045
Nº antigo: 0045.10.000484-0
Réu: Jucelino Pereira Mota
 DESPACHO

Tendo em vista a impossibilidade da recuperação do CD de áudio e
mídia referentes as testemunhas SINEY DA CONCEIÇÃO e RAIMUNDO
NONATO, manifeste-se a defesa.
Com o retorno, e sem manifestação que exija providências, dê-se vista
as partes para que apresentem as alegações finais, no prazo legal.

Pac/RR, 22/11/2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Infância e Juventude
Expediente de 23/11/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Jaime Pla Pujades de Avila

PROMOTOR(A):
Diego Barroso Oquendo

Masato Kojima
Soraia Andreia de Azevedo Cattaneo

ESCRIVÃO(Ã):
Francisco Raimundo Albuquerque

Proc. Apur. Ato Infracion
012 - 0000625-92.2014.8.23.0045
Nº antigo: 0045.14.000625-0
Infrator: Criança/adolescente
 DESPACHO

Designe-se data para audiência de apresentação neste processo. Para a
referida audiência encaminhe-se também o processo 0045.15.00548-1.

Expeça-se mandado de condução coercitiva do adolescente.

Expediêntes necessários

Pac/RR, 22/11/2017

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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1ª VARA CRIMINAL 
 
Processo nº 0011881-06.2015.8.23.0010  
Réu: DIEKSON DE SOUSA SANTOS  
 
 
 

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

 
 
O MM. Juiz Substituto Marcos José de Oliveira, respondendo pela 1ª 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 
DIEKSON DE SOUSA SANTOS , brasileiro, solteiro, auxiliar de encomenda, nascido em 28.09.1990, natural 
de Boa Vista/RR, filho de Jeferson Juarez dos Santos e Marenir Bezerra de Souza, portadora do RG n.° 
367450 SSP/RR e inscrito no CPF nº 017.547.372-26, como incurso(a) nas penas do artigo 155, §4º, II, do 
Código Penal e por encontrar-se 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 a este 
manifestar-se a respeito, na resposta à 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, 17 de novembro de 2017. 

 
 

 
Aline Bleich Sander 
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico 
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VARA DE CRIME CONTRA VULNERÁVEIS

Expediente de 22/11/2017
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Processo nº 0831599-19.2016.8.23.0010
Réu: DANIEL DA SILVA FALCÃO

A MM.ª Juíza de Direito Titular da Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR, Dr.ª
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO,  no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc., FAZ
SABER a todos que virem o presente  EDITAL DE CITAÇÃO, ou dele tiverem conhecimento, que neste
Juízo Criminal  tramitam os autos da Ação Penal  em epígrafe que a Justiça Pública Estadual move em
desfavor de DANIEL DA SILVA FALCÃO, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/02/1976, natural de Coari/AM,
filho de Pedro Alves Falcão e Zeneide Maciel da Silva, RG nº 468.483-4 SSP/RR, estando atualmente em
local  incerto  e  não  sabido,  e,  como  não  foi  possível  citá-lo  pessoalmente,  CITA-O 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. Para o conhecimento de todos e passado o presente edital, que será afixado no lugar de
costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Boa Vista/RR, 19 de outubro de 2017.  Eu, Lorena Graciê Duarte

Vasconcelos o digitei, e o Sr. Glener dos Santos Oliva, Diretor de Secretaria, de ordem da MMª Juíza Titular o assinou.

Glener dos Santos Oliva 
Diretor de Secretaria

Mat. 3011413

SICOJURR - 00059475
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Expediente de 22/11/2017

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

Processo nº 0215472-02.2009.8.23.0010

CITAÇÃO DE: RICARDO AGUIAR PARENTE, brasileiro, nascido aos 11/11/1984, naturalidade n/i, filho de
Rita Aguiar Parente e José Inácio Gomes Parente, RG nº n/i e CPF n.º 932.095.092-04, estando atualmente
em local incerto e não sabido.

A  Dr.ª  GRACIETE  SOTTO  MAYOR  RIBEIRO  –  Juíza de  Direito  Titular  da  Vara  de  Crimes  Contra
Vulneráveis  da Comarca de Boa Vista - Estado de Roraima etc. FAZ saber a todos que virem ou tiverem
conhecimento do presente edital,  que neste Juízo corre em trâmites legais os autos da Ação Penal nº
0215472-02-2009.8.23.0010, movida pela Justiça Pública em face do acusado em epígrafe, denunciado
pelo Promotor de Justiça como incurso nas sanções do art. 213 c/c art.224, “a, do Código Penal, Como
não foi possível proceder à citação pessoal do mesmo, com este cito-o para responder à acusação descrita
na Denúncia constante dos autos, que estão disponíveis no Cartório deste Juízo, no prazo de 10 (dez) dias,
conforme previsto no artigo 396 do CPP (Editado pela Lei nº 11.719/2008), através de advogado particular
ou da Defensoria Pública do Estado. Para o conhecimento de todos e passado o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Boa Vista, 22 de novembro de 2017. 

Glener dos Santos Oliva 
Diretor de Secretaria
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Expediente de 22/11/2017

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

Processo nº 0000309-24.2013.8.23.0010

CITAÇÃO DE: ANDERSON DE ALMEIDA SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/11/1981, natural de
Boa Vista/RR, filho de Dalva de Almeida Souza, RG nº n/i e CPF n.º n/i, estando atualmente em local incerto
e não sabido.

A  Dr.ª  GRACIETE  SOTTO  MAYOR  RIBEIRO  –  Juíza de  Direito  Titular  da  Vara  de  Crimes  Contra
Vulneráveis  da Comarca de Boa Vista - Estado de Roraima etc. FAZ saber a todos que virem ou tiverem
conhecimento do presente edital,  que neste Juízo corre em trâmites legais os autos da Ação Penal nº
0000309-24.2013.8.23.0010, movida pela Justiça Pública em face do acusado em epígrafe,  denunciado
pelo Promotor de Justiça como incurso nas sanções do art. 213, na forma do art. 71, ambos do Código
Penal.  Como não foi possível proceder à citação pessoal do mesmo, com este cito-o para responder à
acusação descrita na Denúncia constante dos autos, que estão disponíveis no Cartório deste Juízo, no
prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 396 do CPP (Editado pela Lei nº 11.719/2008), através
de advogado particular ou da Defensoria Pública do Estado. Para o conhecimento de todos e passado o
presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário do Poder Judiciário. Boa Vista,
22 de novembro de 2017. 

Glener dos Santos Oliva 
Diretor de Secretaria
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Expediente de 22/11/2017

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO DE 90 DIAS)

A MMª Juíza de Direito Titular da Vara de Crime contra Vulneráveis da Comarca de Boa Vista/RR,  Dr.ª
GRACIETE SOTTO MAYOR RIBEIRO, na forma da lei, etc.,

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

INTIMAÇÃO de ANTÔNIO BARBOSA DA COSTA, brasileiro, casado, nascido aos 21/06/1968, natural de
Boa Vista/RR, portador do RG n.º 73382 SSP/RR, CPF n.º 294.313.012-53, filho de José Ladislau da Costa
e  Maria  Barbosa  da  Costa,  nos  autos  da  Ação  Penal  nº.  0208380-70.2009.8.23.0010  (n.°  antigo
0010.09.208380-6),  atualmente  em  local  incerto  e  não  sabido,  para  tomar  ciência  da  r.Sentença  de
Condenação, conforme dispositivo transcrito a seguir: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado
na denúncia, para condenar ANTONIO BARBOSA COSTA, anteriormente qualificado, como incurso nas
sanções previstas do artigo 217-A, c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, do CP.”

Cumpra-se, na forma da lei.

Dado e passado nesta Cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, aos 22 de novembro de 2017.
Eu, Glener dos Santos Oliva, Diretor de Secretaria, digitei e mandei lavrar o presente e, de ordem da MMª
Juíza o assino.

Glener dos Santos Oliva
Diretor de Secretaria –  VCCV/RR

SICOJURR - 00059475
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2ª VARA CRIMINAL 
 
Expediente de 23/11/2017 
 
 
Processo nº 0806101-18.2016.8.23.0010  
Réu: ALBERIT MUNIZ DO NASCIMENTO  
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Com prazo de 60 (sessenta) dias. 

 
 
O Juiz de Direito Cícero Renato Pereira Albuquerque, Titular da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista, 
Estado de Roraima, na forma da lei, INTIMA o Réu ALBERIT MUNIZ DO NASCIMENTO , brasileiro, solteiro, 
marceneiro, nascido em 10.11.1996, natural de São Luiz/MA, RG 431608-8 SSP/RR, filho de Antônio Alberto 
Ferreira do Nascimento e Cleia Bethania Ferreira, da Sentença a seguir transcrita: “(...) Com efeito , pelos 
motivos acima expostos e em consonância com o r. parecer ministerial do Ep. 49, o qual adoto como razão 
de decidir, determino o ARQUIVAMENTO  do feito, considerando-se a atipicidade do fato imputado a 
ALBERIT MUNIZ DO NASCIMENTO. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Boa Vista (RR), 26 de 
março de 2017. Juiz Substituto ESDRAS SILVA PINTO”. 
 

 
Boa Vista, RR, 23 de novembro de 2017. 

 
 

Aline Bleich Sander 
Diretora de Secretaria 

Secretaria de Processamento Judicial Eletrônico 
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1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Expediente de 23/11/2017

JUIZ(A) PRESIDENTE(A):
Elvo Pigari Junior

CHEFE DE SETOR:
Alexandre Martins Ferreira

EDITAL DE LEILÃO
Elvo Pigari Junior, Juiz de Direito Titular do 1º Juizado Especial da Comarca de Boa Vista-RR, Estado de
Roraima, na forma da lei etc…

Pelo presente faz saber a todos quanto virem este edital ou dele conhecimento tiverem, que será levado a
arrematação  em  leilão,  o  bem  penhorado  nos  autos  de  n.º  0819785-10.2016.8.23.0010 –  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO,  tendo  como  exequente  MAV  MONITORAMENTO  DE  ALRAMES  E  VIDEO  LTDA –  ME
representado(a)  por  Alan  Oliveira  Távora e  executado(a) IRLANDA  M.  M.  R.  CHAPARRO  ME
representado(a) por Irlanda Magda Moura Ribeiro, na seguinte forma:

OBJETO DO LEILÃO/PRAÇA: 

Descrição Estado/Caract. Avaliação

01  (um)  Balcão  de  madeira  com vidro  transparente  (três
peças  de  vidro),  cor  branca  com  laranja,  medindo
aproximadamente 2,00 m x 0,60 m x 1,60 m, com rodas nos
pés.

R$ 2.090,00

TOTAL R$ 2,090,00

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE SOBRE O(S) BEM(NS) ARREMATADO(S): nada consta nos
autos do processo.

LEILÃO/PRAÇA: DIA 07.12.2017 às 9 h, para venda e arrematação, nos termos dos inc. VII e VIII, do art.
52, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 79 do FONAJE.

LOCAL: 1º JUIZADO ESPECIAL: Praça do Centro Cívico, 666, Fórum Sobral Pinto – 1º andar.

Boa Vista – RR, 23/11/2017.

Alexandre Martins Ferreira
Chefe do Setor de Movimentação e Execução

SICOJURR - 00059489
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 23NOV2017

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 1.082, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Cessar os efeitos, a partir de 04AGO2017, da Portaria nº 627/2017, de 11JUL2017, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº 6013, de 12JUL2017, para o Policial Militar  EVANDRO HONORATO DE SOUZA , a qual concedeu
Gratificação pelo Exercício de Atividade GAT-C de 4% (quatro por cento) sobre o vencimento básico do Cargo
MP/DAS-1.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1.083, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Cessar os efeitos, a partir de 04AGO2017, da Portaria nº 629/2017, de 11JUL2017, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº 6013, de 12JUL2017, para a Policial Militar  JORDÂNIA DA COSTA BRÍGIDO , a qual concedeu
Gratificação pelo Exercício de Atividade GAT-C de 4% (quatro por cento) sobre o vencimento básico do Cargo
MP/DAS-1.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1.084, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Cessar os efeitos, a partir de 04AGO2017, da Portaria nº 551/2017, de 13JUN2017, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº 5997, de 14JUN2017, para o Policial Militar  ALEXSANDRO MACEDO DA SILVA , a qual concedeu
Gratificação pelo Exercício de Atividade GAT-C de 4% (quatro por cento) sobre o vencimento básico do Cargo
MP/DAS-1.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

SICOJURR - 00059484
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PORTARIA Nº 1.085, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Cessar os efeitos, a partir de 04AGOS2017, da Portaria nº 067/2017, de 01FEV2017, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº 5675, de 02FEV2016, para o Policial Militar  ANTÔNIO PEREIRA CANINANA , a qual concedeu
Gratificação pelo Exercício de Atividade GAT-C de 4% (quatro por cento) sobre o vencimento básico do Cargo
MP/DAS-1.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1.086, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Cessar os efeitos, a partir de 04AGO2017, da Portaria nº 551/2010, de 01OUT2010, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº 4409, de 02OUT2010, para o Policial Militar ÂNGELO SOUZA DA SILVA , a qual concedeu Gratificação
pelo Exercício de Atividade GAT-C de 4% (quatro por cento) sobre o vencimento básico do Cargo MP/DAS-1.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1.087, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Cessar os efeitos, a partir de 04AGO2017, da Portaria nº 714/2017, de 04AGO2017, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº 6031, de 07AGO2017, para o Policial Militar LUIZ HENRIQUE PEREIRA COÊLHO , a qual concedeu
Gratificação pelo Exercício de Atividade GAT-C de 4% (quatro por cento) sobre o vencimento básico do Cargo
MP/DAS-1.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1.088, DE 23 DE NOVEMBRO 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, a título de Gratificação pelo Exercício de Atividade (GAT-C), 5% (cinco por cento) do vencimento básico do
cargo MP/DAS-1, aos Policiais Militares Requisitados abaixo nominados, a partir de 04 de agosto 2017:

SICOJURR - 00059484
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3º SGT QEPPM EVANDRO HONORATO DE SOUZA
3º SGT QEPPM JORDÂNIA DA COSTA BRÍGIDO
3º SGT QEPPM ALEXSANDRO MACEDO DA SILVA
3º SGT QEPPM ANTÔNIO PEREIRA CANINANA
3º SGT QEPPM ÂNGELO SOUZA DA SILVA
3º SGT QEPPM LUIZ HENRIQUE PEREIRA COÊLHO

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1.089, DE 23 DE NOVEMBRO 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. SALES EURICO MELGAREJO FREITAS,  para participar do
curso “O Poder Judiciário e os Direitos dos Povos Indígen as” , promovido pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – ENFAM, em parceria com a Escola do
Poder Judiciário de Roraima - EJURR e com a Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – ESMAF, a realizar-se
na Comunidade Indígena Maturuca – Raposa Serra do Sol -  RR, no período de 24 a 26NOV2017, conforme o
Processo nº 960/2017 – DA/MPRR, Sisproweb nº 081906050221721.

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 1.090, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Alterar a escala de plantão dos Promotores de Justiça  das Comarcas do interior, abrangidas pela Região
Sul (Rorainópolis e São Luiz do Anauá) ,  no mês de NOVEMBRO/2017, publicada pela Portaria nº 975,
DJE Nº 6080 de 24 de outubro de 2017, conforme abaixo:

DIAS PROMOTOR(A) TELEFONE

24 a 27 DR ANTÔNIO CARLOS SCHEFFER CEZAR (95) 99117-7 521 

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

ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES
Procuradora-Geral de Justiça
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E R R A T A S:
- Na Portaria nº 880/2017, publicada no DJE nº 6062, de 22SET2017:
Onde se lê: … “a contar de 28AGO2017”...
Leia-se: … “a contar de 21AGO2017”…

- Na Portaria nº 117/2017, publicada no DJE nº 5918, de 13FEV2017:
Onde se lê:  ...“a partir de 17JAN2017”...
Leia-se: ...“a partir de 25DEZ2016”…

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 340 - DRH, DE 23 DE NOVEMBRO 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 Laudo Médico
Pericial, expedido pela Diretoria de Perícia Médica, Gerência de Medicina Forense, da Secretaria de Estado
de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Distrito Federal.

R E S O L V E:

Conceder  à servidora  ANTÔNIA RUBENETE SILVA E SILVA ,  103 (cento e  três)  dias  de licença para
tratamento  de  saúde,  no  período  de  20SET  a  31DEZ2017,  conforme  Processo  nº  699/2017
SAP/DRH/MPRR, de 11OUT2017, Sisproweb nº 081906047751774

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 341 - DRH, DE 23 DE NOVEMBRO 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,

R E S O L V E :

Prorrogar  no  dia  14NOV2017,  a  licença para  tratamento  de  saúde  da  servidora  ANTÔNIA DA SILVA
BEZERRA , concedida por meio da Portaria nº 317 – DRH, de 30OUT2017, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico nº  6085, de 31OUT2017, conforme Processo nº 746/2017 SAP/DRH/MPRR, de 27OUT2017,
Sisproweb nº 081906048751719.

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 342 - DRH, DE 23 DE NOVEMBRO 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,

R E S O L V E:
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Prorrogar  no  dia  17NOV2017,  a  licença  para  tratamento  de  saúde  do  servidor  JOÃO  BARROS  DO
NASCIMENTO,  concedida por meio da Portaria nº 304 – DRH, de 16OUT2017, publicada no Diário da
Justiça  Eletrônico  nº  6075,  de  17OUT2017, conforme  Processo  nº  689/2017  SAP/DRH/MPRR,  de
09OUT2017, Sisproweb nº 081906047581755.

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 343 - DRH, DE 23 DE NOVEMBRO 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. 98
da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,

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

Fabrícia dos Santos Teixeira Batista 02 23 a 24/11/2017 1557521714

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

MARIA IVONEIDE DA SILVA COSTA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PE Nº 29/2017- SRP

MODALIDADE/FORMA : Pregão Eletrônico nº 29/2017- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 918/2017 - D.A
CÓDIGO UASG: 926196 
OBJETO : Formação de Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada
em serviços  gráficos  para  impressão  de  material  de  divulgação  em  preto  e  branco  e  em  cores  e
acabamentos afins, impressão e divulgação de outdoors, e confecção de camisetas e bonés em serigrafia,
sublimação e/ou bordado, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência –
Anexo I do Edital.
ENTREGA/CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS : A partir de 24/11/2017, às 8h (horário de Brasília), no
sítio www.comprasnet.gov.br.
ABERTURA DAS  PROPOSTAS :  7/12/2017,  às  11h  (horário  de  Brasília)  /  9h  (horário  local),  no  sítio
supracitado.
INÍCIO DA DISPUTA:  7/12/2017, 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, 23 de novembro de 2017

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPRR
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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PE Nº 28/2017

MODALIDADE/FORMA : Pregão Eletrônico nº 28/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 903/2017 - D.A
CÓDIGO UASG: 926196 
OBJETO : Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de película de controle
solar,  no  Prédio-sede  do  Ministério  Público  do Estado  de Roraima,  de  acordo  com as  especificações
técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
ENTREGA/CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS : A partir de 23/11/2017, às 8h (horário de Brasília), no
sítio www.comprasnet.gov.br.
ABERTURA DAS  PROPOSTAS :  5/12/2017,  às  11h  (horário  de  Brasília)  /  9h  (horário  local),  no  sítio
supracitado.
INÍCIO DA DISPUTA:  5/12/2017, 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, 23 de novembro de 2017

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPRR

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PE Nº 27/2017 – SRP

MODALIDADE/FORMA : Pregão Eletrônico nº 27/2017 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 522/2017 - D.A
CÓDIGO UASG: 926196 
OBJETO : Formação de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de veículos automotores novos
(zero quilômetro), do tipo passeio, utilitários, micro-ônibus e veículos blindados, conforme características,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
ENTREGA/CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS : A partir de 24/11/2017, às 8h (horário de Brasília), no
sítio www.comprasnet.gov.br.
ABERTURA DAS  PROPOSTAS :  7/12/2017,  às  11h  (horário  de  Brasília)  /  9h  (horário  local),  no  sítio
supracitado.
INÍCIO DA DISPUTA:  7/12/2017, 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, 23 de novembro de 2017

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPRR

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DO  IDOSO EPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DO  IDOSO E
DIREITO À EDUCAÇÃODIREITO À EDUCAÇÃO

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

NOTÍCIA DE FATO N° 142/2017
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante  o  Órgão  que  determinou  o  arquivamento  do  pleito,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
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EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos do Expediente de fl. 21, em virtude do cessamento da situação de
vulnerabilidade vivenciada pelo (a) idoso (a), não subsistindo motivos para intervenção do Ministério Público
Estadual, PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO.

Membro do Ministério Público: ÉRIKA LIMA GOMES MICHETTI – Promotora de Justiça
Data: 22 de novembro de 2017

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
NOTÍCIA DE FATO N° 134/2017
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS DE AGUIAR
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante  o  Órgão  que  determinou  o  arquivamento  do  pleito,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão constante à fl.17,  o  aluno está sendo devidamente
acompanhado  por  cuidador,  não  subsistindo  motivos  para  intervenção  do  Ministério  Público  Estadual,
PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO. 

Membro do Ministério Público: ÉRIKA LIMA GOMES MICHETTI – Promotora de Justiça
Data: 22 de novembro de 2017

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
NOTÍCIA DE FATO N° 055/2017
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: SIDILENE MENDES COSTA
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante  o  Órgão  que  determinou  o  arquivamento  do  pleito,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO: Nos termos da Certidão de fl. 21v, não subsistindo motivos para intervenção do
Ministério Público Estadual, PROMOVO o seu ARQUIVAMENTO. 

Membro do Ministério Público: ÉRIKA LIMA GOMES MICHETTI – Promotora de Justiça
Data: 22 de novembro de 2017

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
NOTÍCIA DE FATO N° 140/2017
COMARCA: BOA VISTA
PESSOA CIENTIFICADA: HEIDY NASCIMENTO DE ALCÂNTARA
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos no prazo de 10 (dias), a contar da sua publicação,
perante  o  Órgão  que  determinou  o  arquivamento  do  pleito,  devendo  ser  remetidas,  caso  não  haja
reconsideração no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a decisão atacada, ao Conselho Superior
do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO  DA  DECISÃO:  Nos  termos  da  certidão  de  fl.  23v,  o  estudante  encontra-se  devidamente
matriculado, não subsistindo motivos para intervenção do Ministério Público Estadual,  PROMOVO o seu
ARQUIVAMENTO. 

Membro do Ministério Público: ÉRIKA LIMA GOMES MICHETTI – Promotora de Justiça
Data: 22 de novembro de 2017.
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTEPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
 Nº 010/17/PJMA/2ºTIT/MPRR

Compromitente: Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente- 2ª Titularidade
Compromissários: TSC Roraima Shopping S/A e Associação do Roraima Garden Shopping.
Objeto:   apurar possível prática de poluição sonora em todos os eventos festivos, em que são utilizados
aparelhagem de som, realizados ou a serem realizados nas instalações do estacionamento do Roraima
Garden Shopping.

CELEBRAM  o presente acordo com força de título executivo extrajudicial (art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85 –
Lei da Ação Civil Pública), nos termos que seguem discriminados:
CLÁUSULA 1ª.  O(a)s COMPROMISSÁRIO(a)s se obriga(m) a NÃO realizar na área do Shopping e/ou
estacionamento, em hipótese alguma ou sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, quaisquer tipos de
shows e/ou festividades com utilização de equipamentos e/ou aparelhagens sonoras, com cobrança ou não
de ingressos e entrada.
§1º  A obrigação de não fazer,  igualmente, alcança não ceder, emprestar, alienar ou de qualquer modo
permitir, a título gratuito ou oneroso, que terceiro(s), pessoa jurídica e/ou física, se utilizem dos respectivos
espaços físicos com tal finalidade.
§2º  Ficam ressalvados os eventos familiares e abertos, de acesso livre e sem cobrança de ingresso, os
quais podem ser realizados durante o próprio horário de funcionamento do estabelecimento, a exemplo dos
festivais gastronômicos; Dia das Mães; Dia das Crianças; Eventos Natalinos, Eventos Esportivos; Feirões
de Carros; Food Truck; dentre outros similares, os quais serão realizados, preferencialmente, em período
diurno.
§3º A exceção do parágrafo anterior só se aplica se, concomitantemente, detiver todas as autorizações e
licenças  pertinentes  junto  às  instituições  públicas  competentes  e,  ainda,  forem  respeitados  os  limites
previstos para emissão de ruídos na ABNT e CONAMA e venham atender a legislação aplicável.
§4º O descumprimento das obrigações assumidas nesta cláusula, implicará no pagamento de multa de R$
100.000,00 (cem mil reais)  para casa hipótese de realização de show e/ou festividade, quantia que será
revertida para o Fundo previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/85.
CLÁUSULA 2ª.  A título de compensação ambiental em relação aos danos causados, como obrigação de
fazer  e  de  acordo  com  o  respectivo  suporte  econômico  devidamente  reconhecido,  o(a)
COMPROMISSÁRIO(a) deverá,  observando o(s) prazo(s) em conformidade com o parágrafo primeiro da
cláusula 6ª:
a) Destinar, no prazo de 90(noventa) dias , o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Fundo de Defesa de
Direitos  Difusos,  devendo  depositar  por  meio  de  Guia  de  Recolhimento  da  União  –  GRU,  código  de
recolhimento  nº  20074-3,  número  de  referência  nº  0001,  descrição  do  recolhimento  FDD/MJ-multas
previstas relativas a direitos difusos (finalidade de depósitos referentes a condenações judiciais de que
tratam os artigos 11 e 13 da Lei 7.347/1985-meio ambiente, conforme Resolução nº 30, de 26 de novembro
de  2013,  do  Conselho  Federal  Gestor  do  Fundo  de  Defesa  de  Direitos  Difusos  noticiado  via  CI  nº
075/CAOP/MP/RR de 11/10/16 (fls. 249-250);
b) Frequentar 04 (quatro) horas de curso(s) de educaçã o e conscientização ambiental na SALA DE
EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  localizada  no  Pátio  Roraima  Shopping,  promovido  pelos  órgãos  ambientais
competentes e/ou instituições afins, apresentando, ao final,  o devido certificado/atestado/declaração que
comprove  a  conclusão do curso  no  prazo  de até  90  (noventa)  dias.  Deverá  se  apresentar  perante  a
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente localizada à Av.  Ville Roy, 5584, Centro (Prédio do Ministério
Público de Roraima – Espaço da Cidadania) para tomar conhecimento das datas disponíveis, instituições
promoventes e locais de realização;
c) Disponibilizar,  pelo  prazo  de  até  15(quinze)  dias,  o  espaço  denominado  praça  de  eventos(Entrada
principal) e, ainda, espaço para eventual realização de palestra, de sua responsabilidade e promover, sob
sua  responsabilidade  e  ônus  com  pessoal,  objetos  de  uso  e  manipulação,  meios  de  divulgação  e
publicidade e de distribuição pública, cadeiras, mesas, estandes, suportes, iluminação, energia, água e todo
e qualquer  material  necessário  para  o  fim de ser  realizada CAMPANHA de EDUCAÇÃO AMBIENTAL
relacionada às  causas  e  consequências  da POLUIÇÃO SONORA com o título:  SOM BOM É O SOM
DENTRO DA LEI , observando:
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c.1) A campanha envolverá a divulgação da importância da conscientização no combate a poluição sonora
e  seus  malefícios  à  sociedade,  no  que  poderá  ter  apresentação  de  palestra,  exposição  de  imagens,
fotografias, produtos e instrumentos da prática da infração, documentos, folders, cartazes, atendimento ao
público, orientação em geral, dentre outros;
c.2) Fica facultada, com ônus da(s) COMPROMISSÁRIA(s), a realização, durante o evento, de distribuição
de  camisetas  e  sorteio  de  premiações  alusivas  a  temática  proposta,  bem  como  promover  material
publicitário alusivo ao evento com expressa indicação de todas as instituições envolvidas e parceiras e,
ainda, realizar concurso com premiação de desenho, vídeo, cartilha e qualquer outro do gênero.
c.3) A organização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente – SPMA
em parceria com a Companhia Independente de Policiamento Ambiental-CIPA, sob crivo da 2ª Titularidade
da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do MPRR, sendo que a(s) COMPROMISSÁRIA(s)
disponibilizará(m), sob sua responsabilidade e ônus, 20(vinte) vagas de estacionamento para acesso das
instituições  e/ou  representantes,  os  quais  deverão  ser  previamente  comunicados  por  intermédio  do
Ministério Público.
c.4) Outras instituições de caráter público, igualmente, poderão ser convidadas a participar e auxiliar na
realização da campanha, cada um a seu modo e possibilidade.
Parágrafo único –  O não cumprimento desta cláusula, de forma isolada ou cumulativamente, implicará no
pagamento ao Fundo legal do art. 13 da Lei n. 7.347/85 de multa no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil
reais).
CLÁUSULA 3ª.  A fiscalização do cumprimento do compromisso ora firmado será feita por quaisquer dos
órgãos ambientais, culturais ou outra entidade, pública ou privada organizada, que possua entre as suas
atividades a preservação e defesa do meio ambiente, ainda, a qualquer cidadão que venha a provocar
diretamente a atuação dos aludidos órgãos, sem prejuízo do acompanhamento levado a termo por parte do
Ministério Público.
CLÁUSULA 4ª.  O presente  ajustamento  de conduta  não implica  em regularização  ambiental  ou  outra
matéria,  o  que só  poderá  ser  feito  legalmente  pelo  órgão ambiental  e  competente  e sem prejuízo  de
exigências  complementares  a  cargo  de  quaisquer  instituições  em nível  federal,  estadual  e/ou  mesmo
municipal e, ainda, das demais responsabilizações constitucionais a que todos estão sujeitos (art. 225, §3º,
CRFB).
CLÁUSULA  5ª. Este  compromisso  não  inibe  ou  restringe  ou  limita  quaisquer  outras  formas  de
responsabilização estatal em curso ou não e ações de controle, fiscalização e monitoramento de quaisquer
órgãos ou instituições em nível federal, estadual e/ou municipal, nem limita, impede ou restringe o exercício,
por ele, de suas atribuições e prerrogativas constitucionais, legais e regulamentares, notadamente outras
esferas de atuação e atribuição do próprio Ministério Público de Roraima, Ministério Público Federal, Polícia
Civil,  Polícia  Federal,  dentre  outros,  estando  o  presente  compromisso  exclusivamente  adstrito  às
irregularidades noticiadas e apuradas na presente investigação cível e no estrito âmbito das atribuições do
órgão de execução ministerial subscritor.
CLÁUSULA 6ª.  O Ministério Público do Estado de Roraima, via da presente Promotoria de Justiça, e o(a)s
COMPROMISSÁRIO(A)s declaram conhecimento de que o presente Termo de Ajustamento de Conduta-
TAC produzirá efeitos legais e terá vigência com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima.
§1º A eficácia, entretanto, do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC que exigirá o cumprimento por parte
do(a)s  COMPROMISSÁRIO(A)s  será  contabilizada  a  partir  da  respectiva  ciência  do  referendo  e
homologação do Conselho Superior  do Ministério  Público a ser  feita  pela respectiva 2ª  Titularidade da
Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, em consonância com arts. 26 e 28 da Resolução CPJ
n. 004, de 17.05.2016.
§2º O acompanhamento do cumprimento será feito por meio de procedimento administrativo originário da
presente  investigação  cível  e,  sendo  constatado  o  integral  cumprimento  do  TAC,  será  promovido  o
arquivamento junto o Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 31 da Resolução CPJ n.
004, de 17.05.2016, e art. 9º e parágrafos da Lei nº 7.347/85.
CLÁUSULA 7ª.  A celebração deste compromisso de ajustamento de conduta ou de outro pactuado com
qualquer órgão da Administração Pública não impede que um novo termo seja firmado entre o MINISTÉRIO
PÚBLICO e o(a)s COMPROMISSÁRIO(a)s, ou este seja aditado, desde que mais vantajoso para os
interesses difusos tutelados.
CLÁUSULA 8ª.  O MINISTÉRIO PÚBLICO poderá, a qualquer tempo, diante de novas informações ou se
assim as circunstâncias o exigirem, alterar, retificar ou adequar as medidas que se fizerem necessárias, sob
pena de invalidade imediata deste termo, ficando autorizado, neste caso, a dar prosseguimento obrigatório
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ao  procedimento  administrativo  mencionado  e  eventualmente  arquivado  pelo  Conselho  Superior  do
Ministério Público em decorrência deste arquivamento ou,  conforme a situação no interesse ambiental,
instaurar outro procedimento cível.
CLÁUSULA 9ª.  O vertente acordo poderá ser tomado como amparo para o fim dos arts. 27 e 28, inciso I, da
Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais e Infrações Administrativas Ambientais)  exclusivamente  em
relação  a  composição/reparação  dos  danos  ambientais  de  natureza  cível,  mas  não  isenta
responsabilidades penal e administrativas ambientai s em decorrência do mesmo fato (art. 225, §3º, da
CRFB/88) ou de outras porventura incidentes.
Parágrafo único. O(a) COMPROMISSÁRIO(a) poderá apresentar em juízo ou Delegacia de Polícia do Meio
Ambiente e mesmo quaisquer dos órgãos ambientais ou não cópia do presente para instruir investigação ou
processo judicial e/ou administrativo eventualmente em curso.
CLÁUSULA 10ª.  As questões decorrentes deste compromisso serão dirimidas no foro da Comarca de Boa
Vista/RR (art. 2º da Lei nº 7.347/85).
E, por estarem assim combinados, firmam o presente compromisso em 07 (sete) vias.

Boa Vista/RR, 16 de novembro de 2017.

ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR
2º Titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente

TSC RORAIMA SHOPPING S/A
COMPROMISSÁRIO

ASSOCIAÇÃO DO RORAIMA GARDEN SHOPPING
COMPROMISSÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AM BIENTE – SPMA
DANIEL RIOS PEIXOTO

Secretário Municipal
(Interveniente)

COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO AMBIENTAL – CIPA
TENENTE CORONEL EDMILSON ALVES FERNANDES

(Interveniente)

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – CRM
DR. ALEXANDRE MAGALHÃES

(Interveniente)

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RIVER PARK – AMORIPA
GABRIEL ALESSANDER COELHO MARANHÃO

(Interveniente)

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

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

NOTÍCIA DE FATO N° 043/2017
COMARCA : BOA VISTA
ÓRGÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO :  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DE  DEFESA  DA  SAÚDE  –  1°
TITULARIDADE
PESSOA CIENTIFICADA : NOELI SALDANHA PEIXOTO
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dias), a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do pedido,
devendo ser remetidas, caso não haja reconsideração, no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a
decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
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EXTRATO DA DECISÃO : Após as intervenções deste órgão ministerial  a  paciente queixosa conseguiu
realizar o procedimento do qual necessitava, conforme informações por ela própria fornecidas.
Diante disso, entendo não haver providências adicionais a serem adotadas por esta Promotoria de Justiça,
razão pela qual PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente reclamação.
Membro do Ministério Público: JEANNE SAMPAIO  – Promotora de Justiça
Data: 12 de setembro de 2017.

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

NOTÍCIA DE FATO N° 072/2017
COMARCA : BOA VISTA
ÓRGÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO :  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DE  DEFESA  DA  SAÚDE  –  1°
TITULARIDADE
PESSOA  CIENTIFICADA :  SECRETARIA  ESTADUAL  DE  SAÚDE  e  CARLA  SUELI  TORRES  DOS
SANTOS
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dias), a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do pedido,
devendo ser remetidas, caso não haja reconsideração, no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a
decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO : A internação compulsória da paciente pode ser requerida pelo judiciário através
de terceiros conforme a Lei nº  10.216/2004, não sendo necessário que o pedido seja feito pelo Órgão
Ministerial,  uma vez  que  a  paciente  não  demonstra  risco  a  sociedade.  Em se  tratando de internação
involuntária, não há necessidade de intervenção judicial, uma vez que o pedido pode ser feito pela própria
família no Centro aqui mencionado, e a busca pelo paciente sendo feita pelo mesmo.
Diante disso, entendo não haver providências adicionais a serem adotadas por esta Promotoria de Justiça,
razão pela qual PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente reclamação.
Membro do Ministério Público: JEANNE SAMPAIO  – Promotora de Justiça
Data: 18 de julho de 2017.

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

NOTÍCIA DE FATO N° 218/2016
COMARCA : BOA VISTA
ÓRGÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO :  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DE  DEFESA  DA  SAÚDE  –  1°
TITULARIDADE
PESSOA CIENTIFICADA : MARIA SHIRLEY DA SILVA PEIXOTO
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dias), a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do pedido,
devendo ser remetidas, caso não haja reconsideração, no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a
decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO DA DECISÃO :  Ocorre que após a  intervenção do Ministério  Público  o paciente  conseguiu
realizar  a  troca  do  cateter  duplo  j  e  fio  guia,  bem  como  dar  seguimento  o  tratamento  a  base  de
medicamentos, conforme expediente Ofício nº 314/2017/GAB/SESAU e informações colhidas em contato
telefônico com o reclamante.
Outrossim,  foram  feitas  novas  tentativas  de  contato  com  a  reclamante,  para  saber  se  o  interessado
necessitaria de novas intervenções no caso, porém a reclamante não foi localizada.
Diante disso, entendo não haver providências adicionais a serem adotadas por esta Promotoria de Justiça,
razão pela qual PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente reclamação.
Membro do Ministério Público: JEANNE SAMPAIO  – Promotora de Justiça
Data: 1° de setembro de 2017.
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EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

NOTÍCIA DE FATO N° 057/2017
COMARCA : BOA VISTA
ÓRGÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO :  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DE  DEFESA  DA  SAÚDE  –  1°
TITULARIDADE
PESSOA CIENTIFICADA : SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE e SANDRA BORGES DA SILVA
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dias), a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do pedido,
devendo ser remetidas, caso não haja reconsideração, no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a
decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO  DA DECISÃO : Uma vez  não  identificada  situação  de negativa  de  assistência  à  saúde,  ou
ausência de execução adequada da política de saúde, ou ainda riscos de agravo à saúde ou adoecimento,
e sim outras questões de ordem social envolvendo direito de pessoa com deficiência, nota-se que o objeto
de investigação foge as atribuições desta Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde.
Diante dessa situação, entendo ser mais adequada a condução do caso pela Promotoria de Justiça do
Deficiente, Idoso e Educação.
Assim  declino  o  presente  feito  para  seguimento  na  referida  Promotoria  de  Justiça,  após  as  baixas
necessárias.
Membro do Ministério Público: JEANNE SAMPAIO  – Promotora de Justiça
Data: 26 de abril de 2017.

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

NOTÍCIA DE FATO N° 161/2017
COMARCA : BOA VISTA
ÓRGÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO :  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DE  DEFESA  DA  SAÚDE  –  1°
TITULARIDADE
PESSOA CIENTIFICADA : COOPEBRAS e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo
de 10 (dias), a contar da publicação do edital, perante o Órgão que determinou o arquivamento do pedido,
devendo ser remetidas, caso não haja reconsideração, no prazo de 3 (três) dias, com a representação e a
decisão atacada, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação.
EXTRATO  DA  DECISÃO : Acontece  que  o  caso  em  comento,  já  está  sendo  apurado  por  outro
procedimento, sendo assim, tal notícia de fato não tem mais validade para fins de apuração por meio desta
Promotoria de Defesa da Saúde.
Diante disso, entendo não haver providências adicionais a serem adotadas por esta Promotoria de Justiça,
razão pela qual PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente reclamação.
Membro do Ministério Público: JEANNE SAMPAIO  – Promotora de Justiça
Data: 07 de novembro de 2017.

PORTARIA     DE   CONVERSÃO   DO   PP   N°   006  /16
A Dra. JEANNE SAMPAIO, Promotora de Justiça titular da 1ª  Titularidade da Promotoria de Justiça de
Defesa da Saúde da Comarca de Boa Vista, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, I
e III, da Constituição Federal, artigo 34, parágrafo único, alínea a, da Lei Complementar Estadual nº 003/94
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima) e artigo 24 da Resolução CPJ/MP/RR nº 04 de
17 de maio de 2016, DETERMINA A CONVERSÃO DO PP Nº 016/16 NO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº
016/16-C/PROSAUDE/MP/RR, com  o  objetivo  de  verificar  possível  nepotismo  ocorrido  na  Secretaria
Municipal de Saúde do Cantá.
Boa Vista, RR, 11 de setembro de 2017.

JEANNE SAMPAIO
Promotora de Justiça

PROSAUDE
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE 

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

NOTÍCIA DE FATO N° 009/2017
COMARCA: ALTO ALEGRE
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE
PESSOA CIENTIFICA: SIMONE ELISABETE FRIEDRICH, brasileira, inscrita no CPF 600.547.949-00. 
A pessoa identificada no presente edital fica, pelo presente, cientificada da decisão abaixo, bem como de
que poderá apresentar razões escritas ou documentos perante o Órgão que determinou o arquivamento do
pedido, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do edital, devendo ser remetidas, caso não haja
reconsideração,  no  prazo  de  03  (três)  dias,  com a representação  e  a  decisão  atacada,  ao  Concelho
Superior do Ministério Público ou à comarca de Coordenação e Revisão para apreciação.
EXTRATO DE DECISÃO:  Conforme o apurado nos  autos,  não subsiste  motivos  para  continuidade do
presente procedimento. Portanto, promove este Órgão Ministerial o ARQUIVAMENTO deste Procedimento
Administrativo.
Membro do Ministério Público: Madson Wellington Batista Carvalho – Promotor de Justiça.
Data: 23 de novembro de 2017.

MADSON WELLINGTON BATISTA CARVALHO
Promotor de Justiça 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍ

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº. 001/2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO  DO ESTADO DE RORAIMA,  via  de  seu  representante  legal,  Dr.  ULISSES
MORONI JÚNIOR, Promotor de Justiça, da Promotoria de Justiça de Caracaraí, sito à Pça. do C. Cívico,
Fórum Juiz Paulo Martins de Deus, s/nº, Centro - 69360-000, e o COMPROMISSÁRIO, MUNICÍPIO DE
CARACARAÍ/RR, pessoa jurídica de direito público interno,  CNPJ n.  04.653.408/0001-13, com sede na
Praça  do  Centro  Cívico,  s/nº,  Centro,  Caracaraí/RR  neste  ato  representado  pela  Sra.  MARIA  DO
PERPÉTUO SOCORRO DE LIMA GUERRA AZEVEDO, Prefeita  do Município de Caracaraí/RR, RG n.
50829 SSP/RR e CPF n.  149.973.982-68 , residente e domiciliada na Rua 21 de Janeiro,  nº,   Centro,
Caracaraí/RR,  pessoa  física  que,  igualmente,  é  compromissário  deste  termo,  estando  devidamente
acompanhado pela Procuradoria-Geral do Município, Dr(a). SUZETE DE CARVALHO OLIVEIRA, OAB/RR
n. 1058N-RR , e do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Sr. VALDEMAR JANUÁRIO DOS SANTOS
JÚNIOR,  RG  n.  117893-SSP/RR  e  CPF  n.  382.360.442-20  ,  figurando como  1º  INTERVENIENTE,  a
FUNDAÇÃO  NACIONAL  DE  SAÚDE  –  FUNASA,  Superintendência  Regional  em  Roraima,  CNPJ  n.
26.989.350/0536-60, localizada na Av. Cap. Ene Garcez, n. 1874, São Francisco, Boa Vista/RR, neste ato
representada  pelo  Sr.  DOUGLAS  MAIA  DA  SILVA,  RG  n.  72934-SSP/RR e  CPF  n.  201.251.352-20,
domiciliado na Av. Capitão Ene Garcez, n. 1874, São Francisco, Boa Vista/RR, Superintendente Regional
em Roraima;  como 2º  INTERVENIENTE,  a  COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DE
RORAIMA – CAER, inscrita no CNPJ sob o número 05939467/0001-15, com sede na Rua Melvin Jones,
260,  São  Pedro,  Boa  Vista/RR,  por  seu representante  legal  Sr.  DANQUE ESBELL DA SILVA,  Diretor
Presidente, CPF n. 323.234.922-68 e RG n. 87102-RR, domiciliado na Rua Melvin Jones, 260, São Pedro,
Boa  Vista/RR,  com  base  no  Inquérito  Civil  n.  010/2014/PJMA/2ºTIT/MP/RR;  3º  INTERVENIENTE  a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – UFRR, CNPJ n. 34.792.077/001-63, localizada na Av. Cap.
Ene Garcez, n. 2413, Aeroporto, Boa Vista/RR, neste ato representada pelo Magnífico Reitor,  Prof.  Dr.
JEFFERSON  FERNANDES  DO  NASCIMENTO,  RG  n.  51522-SSP/RR  e  CPF  n.  188.715.422-15,
domiciliado  na  Av.  Cap.  Ene  Garcez,  n.  2413,  Aeroporto,  Boa  Vista/RR  e,  ainda,  4º  interveniente  a
CÂMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ, CNPJ n. 04055869/0001-94, com sede na Praça
do Centro Cívico, s/nº, Centro, Caracaraí/RR, neste ato representado pelo Sr. JÚLIO CÉSAR REIS SILVA,
Presidente  da  Câmara  Legislativa  do  Município  de  Caracaraí/RR,  RG  n.  111339  SSP/RR  e  CPF  n.
382.658.772-34 , residente e domiciliado na Rua Miguel de Lima, nº 11, Centro, Caracaraí/RR; 
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CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n. 006/2017, tendo como objeto averiguar e acompanhar a
elaboração e implementação de Plano de Saneamento Básico no Município de Caracaraí/RR;

CONSIDERANDO que o Memo nº 055/2017/GAB.SEMMAT da Prefeitura Municipal noticia que o município
de Caracaraí não possui Plano Municipal de Saneamento Básico (fl. 07);

CONSIDERANDO que,  conforme Damasceno, 2010, na obra “Saneamento Básico, Dignidade da Pessoa
Humana e Realização dos Valores Fundamentais”1 a maioria das “internações hospitalares de crianças e a
própria mortalidade infantil decorre de falta de saneamento básico. O jornal Folha de S. Paulo de 17 de
dezembro de 1999 noticiou que 29 pessoas morrem no Brasil a cada dia em decorrência de falta de água
encanada, rede regular de esgoto ou coleta de lixo. O cálculo fora feito por estudo da FUNASA a pedido do
próprio  jornal.  Na  mesma edição,  o  jornal  informava  que  a  política  de  combate  à  mortalidade infantil
esbarrava na falta de saneamento básico. O mesmo jornal, em edição de 16 de julho de 2000, trazia estudo
que indicava que o número de mortes por doenças decorrentes da falta de saneamento básico era superior
aos mortos por AIDS. As doenças e outros males decorrentes da falta de saneamento básico são diversas e
podem ser divididas em três origens: I – doenças relacionadas com a ausência de redes de esgotos; II –
doenças relacionadas com água contaminada; e III - doenças e consequências da ausência de tratamento
do esgoto sanitário (…)";

CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios “organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local”
(CF. art. 30, inciso V);

CONSIDERANDO que a Lei Federal de Saneamento Básico (Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007) e seu
Decreto Regulamentador (Decreto n. 7.217/2010) abordam o conjunto de serviços de abastecimento público
de água potável; coleta, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários; drenagem e manejo
das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos (art.  3º, inciso I,
alíneas  “a”,  “b”,  “c”  e  “d”,  da  Lei  n.  11.445/2007),  numa  relação  de  complementação,  integração  e
universalização dos aludidos serviços, como partes integrantes de um todo;

CONSIDERANDO  que  a  Lei  nº  11.445/2007  e  seu  Decreto  Regulamentador  estabeleceram  diretrizes
nacionais para o saneamento básico, determinando como um dos princípios fundamentais desses serviços
públicos a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à
pobreza  e  de  sua  erradicação,  de  proteção  ambiental,  de  promoção  da  saúde  e  outras  de  relevante
interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, conforme previsto no art. 2º,
inciso VI;

CONSIDERANDO que a  Lei  nº  11.445/2007 e  seu Decreto  Regulamentador  instituíram o  saneamento
básico  como  uma  Política  Pública  de  responsabilidade  do  titular  dos  serviços  (art.  9º,  caput,  da  Lei
11.445/2007),  assim  como  prevê,  obrigatoriamente,  a  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Saneamento
Básico (art.  9º,  Inciso I,  da Lei 11.445/2007) como instrumento de planejamento para a prestação dos
respectivos serviços públicos;

CONSIDERANDO que a Lei n. 11.445/2007 especifica os princípios fundamentais dos serviços públicos de
saneamento básico  (arts.  2º  e incisos);  as obrigações do titular  (art.  9º,  e  incisos),  as condições  para
delegação dos serviços;  as  regras para as relações entre o titular  e os  prestadores de serviços;  e as
condições para a retomada dos serviços;

CONSIDERANDO que o art. 19 da Lei n. 11.445/2017 especifica que os serviços de saneamento básico
poderão ter plano específicos para cada serviço, devendo, no entanto, conter, no mínimo: 1) diagnóstico da
atual  situação; 2)  objetivos e metas de curto,  médio e longo prazo para universalização do serviço;  3)
programas, projetos e ações para atingir os objetivos e metas; 4) ações de emergências e contingência; e,
5) mecanismos e procedimentos para avaliação da eficiência e eficácia das ações programadas;

1  Extraído do voto proferido pelo Ministro Humberto Martins, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.366.331-RS
(2012/0125512-2), do STJ. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 14/07/2017.
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CONSIDERANDO que, a partir de dezembro de 2017, a existência de plano de saneamento básico será
condição  para  acessar  recursos  orçamentários  da  União,  ou  oriundos  de  financiamentos  geridos  ou
administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de
saneamento básico (art. 26, § 2º, do Decreto nº 7.217/2010);

CONSIDERANDO  que  o  saneamento  básico  esta  umbilicalmente  ligado  ao  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado (art. 225,  caput,  CF/88), ao direito à saúde (art. 196,  caput,  CF/88), ao pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e visa garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182,
caput,  CF/88), sendo, pois, essencial à dignidade da pessoa humana, conforme art. 1º, inciso III da Lei
Fundamental da República Brasileira;

CONSIDERANDO  a  reunião  realizada  no  dia  26/06/2017  pela  FUNDAÇÃO  NACIONAL  DE  SAÚDE –
FUNASA, em parceria com a UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – UFRR, onde restou demonstrada
a possibilidade de celebração de convênios com os municípios roraimenses para auxiliá-los,  técnica  e
financeiramente,  quanto a elaboração e planejamento dos projetos voltados à implementação do Plano
Municipal  de  Saneamento  Básico  e,  ainda,  as  reuniões  realizadas  nos  dias  28.08  e  01.09.2017  que
ratificaram o propósito pretendido e envolvimento interinstitucional para alcançar o desiderato almejado pelo
legislador federal;

CONSIDERANDO que, muita das vezes, o planejamento, desenvolvimento e execução das obras e serviços
do esgotamento sanitário são limitados,  incompatíveis  e/ou ineficientes com a realidade operacional  da
COMPANHIA DE  ÁGUAS E  ESGOTOS DO  ESTADO DE  RORAIMA –  CAER,  o  que  acaba  gerando
gravames sociais e financeiros, porquanto são despendidos novos recursos para adequação do sistema à
realidade local;

CONSIDERANDO que a CAER será, via de regra, quem efetuará a gestão, tratamento e destinação final do
esgotamento  sanitário  do município  do  Cantá/RR,  justificando-se,  assim,  sua participação preventiva  e
acautelatória nas etapas de planejamento, desenvolvimento e execução de serviços e/ou obras do sistema
de tratamento de águas e esgotos da municipalidade;
 
CONSIDERANDO que a intervenção do Ministério Público é imprescindível em matéria relativa ao Meio
Ambiente, Urbanismo, Saúde e Cidadania por tratar-se de interesse transindividual e de ordem social que
buscam dar efetividade aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e sadia qualidade de
vida  (arts. 127, caput, 129, III e VI, da Constituição da República  Federativa  do  Brasil, dentre outros
preceitos exigíveis, explícita ou implicitamente;

CONSIDERANDO que Ministério Público é instituição essencial a função jurisdicional do Estado e estando
este membro do parquet no pleno uso de suas atribuições constitucionais, com estribo legal nos arts. 127,
caput, e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, art. 87 e 100 da Constituição do Estado de Roraima,
art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público(Lei nº8.625/93) e art. 33,
inciso IV,  da Lei  Orgânica do Ministério  Público  do Estado de Roraima(Lei  Complementar  Estadual  nº
003/94) art. 1º, incisos I e IV, art. 5°, §6°, ambo s da Lei nº7.347/85(Lei da Ação Civil Pública), e Resolução
da Procuradoria-Geral de Justiça n°004/16, alterada  pela Resolução nº006/16;

CELEBRAM o presente acordo com força de título executivo extrajudicial (art. 5º, §6º, da Lei nº7.347/85),
nos termos que seguem discriminados:

CLÁUSULA 1ª. O(s) COMPROMISSÁRIO(s) SE OBRIGA(m) a elaborar, até 31 de dezembro de 2017,  o
Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB, observando o que prevê a Lei nº 11.445/2007 e Decreto
regulamentador  nº  7.217/2010, dentre  outras  normas  aplicáveis  de  nível  federal,  estadual  e  mesmo
municipal  e,  especialmente,  o  Plano Nacional  de  Saneamento  Básico  -  PNSB e  o  Plano  Estadual  de
Saneamento Básico - PESB.

§1º.  O(s) COMPROMISSÁRIO(s)  se compromete(m) a elaborar o  PMSB por conta própria e/ou  solicitar
apoio  técnico  e  financeiro  junto  à  Fundação  Nacional  de  Saúde  -  FUNASA  e/ou  de  qualquer  outra
instituição, fundo ou órgão de fomento e/ou financiamento público.
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§2º. Em sendo proposto e aceito convênio, contrato, parceira ou qualquer outro instrumento legal com a
FUNASA para elaboração do  PMSB, notadamente havendo a parceria e envolvimento da Universidade
Federal  de Roraima -  UFRR para elaboração, planejamento e desenvolvimento da  Política e do Plano
Municipal  de  Saneamento  Básico  que,  se  o  município  possuir  até  20.000  habitantes,  inclusive  pode
contemplar o  Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, deverá cumprir integralmente
todas as orientações e posicionamentos técnicos abalizados e aprovados.
§3º. Deverá, para o fim de otimizar e propiciar os mecanismos abalizados de análise da equipe técnica da
UFRR, no caso de ato que tenha participação desta instituição técnico-científica, em caráter fundamental e
compulsório, fornecer, a qualquer momento, todas informações e dados que forem solicitados.
§4º. Sem prejuízo das medidas a serem adotadas pela equipe técnica da UFRR, se o caso, para elaboração
do PMSB,  no tocante a  colaboração,  participação,  envolvimento  e  manifestação da sociedade local,  o
Município,  na linha do necessário controle social  antecipatório e preventivo,  deverá auxiliar  e promover
medidas para viabilizar a socialização das discussões para construção legítima do plano com sugestões,
críticas, ponderações e questionamentos que ensejarão a correspondente apreciação e deliberação. 
§5º.  Após  a  elaboração  técnica  do  PMSB  e  sua  apresentação  formal  ao  Município,  o(s)
COMPROMISSÁRIO(s),  imediatamente,  deverá(ão)  cumprir  todas  as  eventuais  recomendações  e
condicionantes complementares ou não que forem estabelecidas pela FUNASA, pela equipe técnica da
UFRR e mesmo pelo Ministério Público de Roraima. 
§6º. Ato subsequente, no prazo de até 30 dias, elaborará projeto de lei e o submeterá à Câmara Legislativa
Municipal  para aprovação, formalmente solicitando regime de urgência na apreciação do aludido Poder
Legislativo, observando, sem prejuízo de outras obrigações insertas na Lei Federal 11.445/07 e seu decreto
regulamentador, a necessidade de previsão em seu texto e posterior cumprimento:

a) do Plano Municipal de Saneamento, cujo inteiro teor deverá constar e seguir literalmente a proposta
técnica da UFRR;

b) da constituição e criação do Conselho Municipal de Saneamento (com base no princípio do paralelismo e
atenção ao art. 62 do Decreto n. 7.217/10);

c) da previsão e regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento (art. 13 da Lei Federal 11.445/07);

d) da constituição de entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços de saneamento básico municipal ou
delegar  a  tarefa  a  qualquer  entidade  reguladora  constituída  dentro  dos  limites  do  respectivo  Estado,
explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem
desempenhadas  pelas  partes  envolvidas,  nos  termos  dos  artigos  11,  inc.  III,  15,  inc.  II  e  23  da  Lei
11.445/07.

§7º. Ainda, após a aprovação do PMSB, deverá promover medidas que atendam a exigência do “controle
social” (art. 2º, X, art. 9º, V, art. 11, §2º, V, da Lei Federal de Saneamento Básico) que, nos termos do art.
3º,  IV,  da  Lei  n.  11.445/07,  vem a ser  o  “conjunto  de mecanismos  e  procedimentos  que garantem à
sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas,
de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico”.

§8°. Com o intuito de dar publicidade ao presente t ermo, bem como seu relevante objeto para conhecimento
geral, a celebração ocorre em ato público na sede do Ministério Público do Estado de Roraima, sito à av.
Santos Dumont, nº 710, São Pedro, Boa Vista-RR, com a participação de todos os envolvidos e amplo
acesso à sociedade.

CLÁUSULA 2ª. O(s) COMPROMISSÁRIO(s) SE OBRIGA(m),  até o encerramento do exercício fiscal do
corrente ano, fazer constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual recursos tendentes a
execução  de  todas  as  obras,  serviços  e  medidas  necessárias  a  implantação  do  saneamento  básico
municipal previsto no plano aprovado.

CLÁUSULA 3ª. O(s) COMPROMISSÁRIO(s) SE OBRIGA(m), após a aprovação do PMSB, a efetivamente
dar execução, NO PRAZO DE ATÉ 24 MESES, a todas as suas disposições e promover, concretamente, a
política  pública  de saneamento  básico,  nos  moldes  preconizados  na legislação federal,  para  o  fim  de
contemplar a sociedade local com serviços de abastecimento público de água potável; coleta, tratamento e
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disposição final adequada dos esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, além da
limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos (art.  3º,  inciso I,  alíneas “a”,  “b”,  “c”  e “d”,  da Lei  n.
11.445/2007).

§1º. Havendo necessidade de  apoio técnico e financeiro para execução, deverá, efetivamente, promover
medidas  relacionadas  a  solicitação  de  créditos,  fomento,  financiamento  e/ou  recursos  públicos  para  o
cumprimento desta obrigação.

§2º.  Possuindo recursos e/ou logrando êxito em sua obtenção, somente deverá contratar,  por meio de
processo  licitatório  apropriado,  empresa  que  seja  comprovadamente  qualificada  tecnicamente  e  com
experiência  na  área  e,  ainda,  que  as  obras  e/ou  serviços  a  serem executados  serem precedidos  da
obtenção de todas as licenças e autorizações legalmente exigíveis.

§3º. Nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 11445/07, deverá “prestar diretamente ou autorizar a delegação dos
serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua
atuação”. Neste caso, se for a CAER a concessionária de serviço público, é compulsória a comunicação
formal desta para acompanhamento e manifestação sobre todas as fases do processo licitatório envolvendo
saneamento básico,  notadamente  quanto  ao planejamento,  elaboração da minuta  de edital,  trâmite  do
processo licitatório, avaliação dos resultados e, especialmente, a execução das obras e serviços, dentre
outras medidas que se fizerem necessárias para prestações dos serviços condizentes com a realidade
local, sendo que:

I. A CAER deverá, a qualquer momento, em caso de descumprimento, comunicar o Ministério Público para
conhecimento e adoção das providências legais cabíveis;

II. A título de colaboração voluntária e demonstração patente do interesse em promover uma resolução
satisfatória, preventiva e no interesse público, a CAER se compromete a disponibilizar, quando necessário e
com a devida provocação, 01(um) engenheiro e 01(um) técnico em saneamento.

§4º. Deverá instituir mecanismo de revisão e, se o caso, atualização do PMSB com pressuposto técnico e
científico e controle social.

§5º. Após a vigência do PMSB, dar cumprimento ao art. 47 da Lei n. 11.445/07 no sentido de promover o
adequado controle social dos serviços públicos de saneamento básico incluindo a participação de órgãos
colegiados de caráter consultivo.

CLÁUSULA  4ª.  O  não  cumprimento  de  quaisquer  das  obrigações  aqui  assumidas,  seja  isolada  ou
cumulativamente, pelo(s) COMPROMISSÁRIO(s), implicará no pagamento de multa diária correspondente a
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), contados da data do inadimplemento, até a satisfação integral das
obrigações  assumidas,  sem  prejuízo  do  adimplemento  das  obrigações  assumidas,  quantia  que  será
revertida para o fundo legal do art. 13 da Lei n. 7.347/85;

CLÁUSULA 5ª. O presente ajustamento de conduta não implica em qualquer tipo de regularização, o que só
poderá ser feito legalmente pelo(s) órgão(s) competente(s) e sem prejuízo de exigências complementares a
cargo de quaisquer instituições em nível  federal,  estadual e/ou mesmo municipal e,  ainda,  das demais
responsabilizações constitucionais a que todos estão sujeitos.

CLÁUSULA  6ª.  Este  compromisso  não  inibe  ou  restringe  ou  limita  quaisquer  outras  formas  de
responsabilização estatal em curso ou não e ações de controle, fiscalização e monitoramento de quaisquer
órgãos ou instituições em nível federal, estadual e/ou municipal, nem limita, impede ou restringe o exercício,
por ele, de suas atribuições e prerrogativas constitucionais, legais e regulamentares, notadamente outras
esferas de atuação e atribuição do próprio Ministério Público de Roraima, Ministério Público Federal, Polícia
Civil,  Polícia  Federal,  dentre  outros,  estando  o  presente  compromisso  exclusivamente  adstrito  às
irregularidades noticiadas e apuradas na investigação cível e no estrito âmbito das atribuições do órgão de
execução ministerial.
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CLÁUSULA 7ª. O Ministério Público do Estado de Roraima, via da presente Promotoria de Justiça e o o(s)
COMPROMISSÁRIO(s)  declaram conhecimento de que o presente Termo de Ajustamento de Conduta –
TAC produzirá efeitos legais e terá vigência com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima.

§1º A eficácia, entretanto, do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC que exigirá o cumprimento por parte
do(a) COMPROMISSÁRIO(A) será contabilizada a partir da respectiva ciência do referendo e homologação
do Conselho Superior do Ministério Público a ser feita pela respectiva Promotoria de Justiça de   Caracaraí,
em consonância com arts. 26 e 28 da Resolução CPJ n. 004, de 17.05.2016.
§2º O acompanhamento do cumprimento será feito por meio de procedimento administrativo originário da
presente  investigação  cível  e,  sendo  constatado  o  integral  cumprimento  do  TAC,  será  promovido  o
arquivamento junto o Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 31 da Resolução CPJ n.
004, de 17.05.2016, e art. 9º e parágrafos da Lei nº 7.347/85.

CLÁUSULA 8ª. A celebração deste compromisso de ajustamento de conduta ou de outro pactuado com
qualquer órgão da Administração Pública não impede que um novo termo seja firmado entre o MINISTÉRIO
PÚBLICO e o(a) COMPROMISSÁRIO(a), ou este seja aditado, desde que mais vantajoso para os
interesses difusos tutelados.

CLÁUSULA 9ª. O MINISTÉRIO PÚBLICO poderá, a qualquer tempo, diante de novas informações ou se
assim as circunstâncias o exigirem, alterar, retificar ou adequar as medidas que se fizerem necessárias, sob
pena de invalidade imediata deste termo, ficando autorizado, neste caso, a dar prosseguimento obrigatório
ao  procedimento  administrativo  mencionado  e  eventualmente  arquivado  pelo  Conselho  Superior  do
Ministério Público em decorrência deste arquivamento ou,  conforme a situação no interesse ambiental,
instaurar outro procedimento cível.

CLÁUSULA 10ª.  As  questões decorrentes  deste compromisso serão dirimidas  no foro da Comarca de
Caracaraí/RR (art. 2º da Lei nº 7.347/85).

E, por estarem assim combinados, firmam o presente compromisso em 03 (três) vias.

Boa Vista/RR, 23 de novembro de 2017.

ULISSES MORONI JÚNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE LIMA GUERRA AZEVEDO
PREFEITA

SUZETE DE CARVALHO OLIVEIRA
PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR

 VALDEMAR JANUÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
1º INTERVENIENTE

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DE RORAIMA – CAER
2º INTERVENIENTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – UFRR
3º INTERVENIENTE

JÚLIO CESAR REIS SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR

4º INTERVENIENTE
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MUCAJAÍPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MUCAJAÍ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PP Nº 009/2017

No uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelos art. 129, III e VI da Constituição Federal,
na Lei n.º 8.625/93, artigos 32 e 33, da Lei Complementar n.º 003/94, Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de Roraima, na Lei nº 7.347/85, na Resolução n.º 23, do Conselho Nacional do Ministério Público,
Resolução n.º 04 de 17 de Maio de 2016, (DJE n.º5444, de 17/05/2016) da Procuradoria-Geral de Justiça,
Dra. Soraia  Andreia  de  Azevedo  Cattaneo ,  Promotora  de  Justiça  da  Comarca  de  Mucajaí/RR,
DETERMINA a  instauração  de  PROCEDIMENTO  PREPARATÓRIO ,  tendo  como  fundamento  a
responsabilidade  pela  elaboração  e  implementação  do  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico
referente ao Município de Iracema/RR, nos termos da  Lei nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto
nº 7.217/2010.
Sendo assim, determina as seguintes providências:
1-Para secretariar os trabalhos, designo o servidor Marcos Pereira Dias Figueiredo, matrícula n.º 00484;
2 - Autue-se e registre-se o presente Procedimento em livro próprio, desta Promotoria;
3 -  Comunique-se à Corregedoria-Geral  o  Conselho Superior  e o CAOP,  com o envio de cópia  desta
Portaria, na forma do disposto no art. 5º, VI, da Resolução n.º 04 de 17 de Maio de 2016, (DJE n.º5444, de
17/05/2016) da Procuradoria-Geral de Justiça;
4 - Publique-se esta portaria no Diário de Justiça Eletrônico;
5 – Informar o Prefeito sobre a instauração do presente procedimento.
5-Promova o lançamento das informações que constam no presente a tabela interna desta PJ/MUJ/RR de
controle de tramitação e de prazos de PP, IC e PIC, certifique acerca do cumprimento dos itens acima.
Mucajaí-RR, 10 de outubro de 2017. 

SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO
Promotora de Justiça 

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO IC Nº 001/2010

Conforme informação verificasse que o prazo de tramitação do presente Inquérito Civil Público encontra-se
extrapolado,  motivo pelo qual,  tendo em vista a imprescindibilidade na continuidade das investigações,
determino,  na  forma  do  artigo  142,  da  Resolução  n.º  04  de  17  de  maio  de  2016,  (DJE  n.º5444,  de
17/05/2016) da Procuradoria-Geral de Justiça, a prorrogação do mesmo por mais um ano. 
À Secretária da Promotoria de Justiça de Mucajaí/RR, Servidor Matrícula n.º 0484.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público, nos
moldes  do  artigo  14,  da  Resolução n.º  04 de 17 de maio  de 2016,  (DJE n.º5444,  de  17/05/2016)  da
Procuradoria-Geral de Justiça; 
Após, certifique;
Promova o lançamento das informações que constam do presente a tabela interna desta PJ/MUJ/RR de
controle de tramitação e de prazos de PIP, IC e PIC.
Mucajaí-RR, 10 de novembro de 2017.

SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO
Promotora de Justiça 

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO IC Nº 012/2012

Conforme informação verificasse que o prazo de tramitação do presente Inquérito Civil Público encontra-se
extrapolado,  motivo pelo qual,  tendo em vista a imprescindibilidade na continuidade das investigações,
determino,  na  forma  do  artigo  143,  da  Resolução  n.º  04  de  17  de  maio  de  2016,  (DJE  n.º5444,  de
17/05/2016) da Procuradoria-Geral de Justiça, a prorrogação do mesmo por mais um ano. 

2 Art.  14. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, cabendo ao Órgão de
Execução motivar a prorrogação nos próprios autos, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência, através de sistema
eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público.

3 Art.  14. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, cabendo ao Órgão de
Execução motivar a prorrogação nos próprios autos, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência, através de sistema
eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público.
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À Secretária da Promotoria de Justiça de Mucajaí/RR, Servidor Matrícula n.º 0484.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público, nos
moldes  do  artigo  14,  da  Resolução n.º  04 de 17 de maio  de 2016,  (DJE n.º5444,  de  17/05/2016)  da
Procuradoria-Geral de Justiça; 
Após, certifique;
Promova o lançamento das informações que constam do presente a tabela interna desta PJ/MUJ/RR de
controle de tramitação e de prazos de PIP, IC e PIC.
Mucajaí-RR, 10 de novembro de 2017.

SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO
Promotora de Justiça

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO IC Nº 003/2013

Conforme informação verificasse que o prazo de tramitação do presente Inquérito Civil Público encontra-se
extrapolado,  motivo pelo qual,  tendo em vista a imprescindibilidade na continuidade das investigações,
determino,  na  forma  do  artigo  144,  da  Resolução  n.º  04  de  17  de  maio  de  2016,  (DJE  n.º5444,  de
17/05/2016) da Procuradoria-Geral de Justiça, a prorrogação do mesmo por mais um ano. 
À Secretária da Promotoria de Justiça de Mucajaí/RR, Servidor Matrícula n.º 0484.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público, nos
moldes  do  artigo  14,  da  Resolução n.º  04 de 17 de maio  de 2016,  (DJE n.º5444,  de  17/05/2016)  da
Procuradoria-Geral de Justiça; 
Após, certifique;
Promova o lançamento das informações que constam do presente a tabela interna desta PJ/MUJ/RR de
controle de tramitação e de prazos de PIP, IC e PIC.
Mucajaí-RR, 10 de novembro de 2017.

SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO
Promotora de Justiça

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO IC Nº 004/2013

Conforme informação verificasse que o prazo de tramitação do presente Inquérito Civil Público encontra-se
extrapolado,  motivo pelo qual,  tendo em vista a imprescindibilidade na continuidade das investigações,
determino,  na  forma  do  artigo  145,  da  Resolução  n.º  04  de  17  de  maio  de  2016,  (DJE  n.º5444,  de
17/05/2016) da Procuradoria-Geral de Justiça, a prorrogação do mesmo por mais um ano. 
À Secretária da Promotoria de Justiça de Mucajaí/RR, Servidor Matrícula n.º 0484.
Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público, nos
moldes  do  artigo  14,  da  Resolução n.º  04 de 17 de maio  de 2016,  (DJE n.º5444,  de  17/05/2016)  da
Procuradoria-Geral de Justiça; 
Após, certifique;
Promova o lançamento das informações que constam do presente a tabela interna desta PJ/MUJ/RR de
controle de tramitação e de prazos de PIP, IC e PIC.
Mucajaí-RR, 10 de novembro de 2017.

SORAIA ANDREIA DE AZEVEDO CATTANEO
Promotora de Justiça

4 Art.  14. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, cabendo ao Órgão de
Execução motivar a prorrogação nos próprios autos, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência, através de sistema
eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público.

5 Art.  14. O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, cabendo ao Órgão de
Execução motivar a prorrogação nos próprios autos, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências, dando-se ciência, através de sistema
eletrônico, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público.
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 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
 
Expediente de 23/11/2017 
 
PORTARIA N.º60/2017    
 
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 o Advogado Alexander Antunes, 

inscrito nesta Seccional sob nº 984, para compor, como membro, a Comissão de Defesa dos Direitos 
e Prerrogativas do Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima. 

  
 
 
 

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

Boa Vista (RR), 23 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

 
Rodolpho Morais 

Presidente da OAB/RR 
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PORTARIA N.º61/2017    
 
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 os Advogados Caio Bruno Mendes 

Resplandes, inscrito nesta Seccional sob nº 1699 e Tacita Mendonça Figueiredo, inscrita nesta 
Seccional sob nº 1230, para compor, como membros, a Comissão de Direito do Trabalho da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima. 

  
 
 
 
 

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

Boa Vista (RR), 23 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
Rodolpho Morais 

Presidente da OAB/RR 
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TABELIONATO DO 2º OFÍCIO 

 
Expediente de 23/11/2017 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar-se no Religioso com efeito Civil, JANDERLUBI PIMENTEL DE 
ANDRADE e MARIA LOURETO DE SOUSA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro declaram: 
 
Que ele é: brasileiro, divorciado, Autônomo, com 52 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos dezenove 
dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e sessenta e quatro, domiciliado na Rua maj 
Manoel Correa, 1321, São Francisco, Boa Vista-RR, filho de FRANCISCO GOMES DE ANDRADE e ELZA 
MESQUITA PIMENTEL. 
 
Que ela é: brasileiro, divorciada, Motorista, com 45 anos de idade, natural de Sobral-CE, aos cinco dias do 
mês de setembro do ano de um mil e novecentos e setenta e dois, residente e domiciliada na Rua 
Carnauba, 17, Paraviana, Boa Vista-RR, filha de JOÃO LOURETO DE SOUSA e ADELIA SILVA DE 
SOUSA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 09 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar GECIEL DE JESUS AIRES e FRANCISCA VANDERLANE DE 
SOUZA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código 
Civil Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, divorciado, Micro Empreendedor Individual, com 43 anos de idade, natural de Santa 
Luzia-MA, aos nove dias do mês de dezembro do ano de um mil e novecentos e setenta e três, domiciliado 
na Tv. Cambara, 45, Cambara, Boa Vista-RR, filho de ANTONIO URBANO AIRES e JOSEFA MARIA DE 
JESUS AIRES. 
 
Que ela é: brasileira, divorciada, Tecnica Em Nutrição, com 35 anos de idade, natural de Crateús-CE, aos 
vinte e um dias do mês de maio do ano de um mil e novecentos e oitenta e dois, residente e domiciliada na 
Rua Uruguai, 1619, Cauamé, Boa Vista-RR, filha de JOÃO RODRIGUES DE SOUZA e MARIA DA 
CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUZA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de 
Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 16 de novembro de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar LEANDRO EDUARDO COSTA e DANIELA KAUANY DE SOUZA, 
para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, II, III, IV e V, do Código Civil 
Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Entregador, com 18 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos treze dias do 
mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e noventa e nove, domiciliado na Rua S38, 43 Senador 
Helio Campos, Boa Vista-RR, filho de ERIVAN DA COSTA e LINDALVA PATRÍCIA EDUARDO. 
 
Que ela é: brasileira, solteira, Estudante, com 16 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos dezenove 
dias do mês de abril do ano de dois mil e um, residente e domiciliada na Rua S38, 43 Senador Helio 
Campos, Boa Vista-RR, filha de MARIA DAS DORES DE SOUZA PEREIRA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 17 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar EDILSON CARDOSO VIANA e MARIA APARECIDA LOPES DA 
CRUZ, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil 
Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Lavrador, com 38 anos de idade, natural de Santa Luzia-MA, aos vinte e seis 
dias do mês de junho do ano de um mil e novecentos e setenta e nove, domiciliado na Rua Bonfim, 870, 
Airton Rocha, Boa Vista-RR, filho de ANTENOR VIANA e VITALINA CARDOSO VIANA. 
 
Que ela é: brasileira, solteira, Vendedora, com 36 anos de idade, natural de Chapadinha-MA, aos vinte dias 
do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e oitenta e um, residente e domiciliada na Rua Bonfim, 
870, Airton Rocha, Boa Vista-RR, filha de ISIDORIO SOARES DA CRUZ e VANGELITA VIEIRA SOARES 
LOPES DA CRUZ. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 21 de novembro de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar JOSÉ SABINO PAIVA e SIMONE DA LUZ, para o que apresentarem 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do Código Civil Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Pedreiro, com 47 anos de idade, natural de Esperantinópolis-MA, aos 
dezenove dias do mês de novembro do ano de um mil e novecentos e setenta, domiciliado na TV. Francisco 
Sales Vieira, 450, Pintolandia, Boa Vista-RR, filho de MAURO PAIVA DE CARVALHO e MARIA SABINO 
PAIVA. 
 
Que ela é: brasileira, divorciada, Manicure, com 42 anos de idade, natural de Pindaré-Mirim-MA, aos dez 
dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e setenta e cinco, residente e domiciliada na TV. 
Francisco Sales Vieira, 450, Pintolandia, Boa Vista-RR, filha de ADELIA DA LUZ. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 21 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar CHALON ANDRÉ BARBOSA DA SILVA e ELEHILDE DOS SANTOS 
FERREIRA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III, IV e V, do 
Código Civil Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, divorciado, Vigilante, com 35 anos de idade, natural de Manaus-AM, aos vinte e um 
dias do mês de julho do ano de um mil e novecentos e oitenta e dois, domiciliado na Rua Lourival Silva, 
453, Caimbpe, Boa Vista-RR, filho de JOSÉ ANDRES DA SILVA FILHO e MARIA DE FATIMA DA SILVA 
BARBOSA. 
 
Que ela é: brasileira, solteira, Assistente de Aluno, com 28 anos de idade, natural de Marabá-PA, aos trinta 
e um dias do mês de julho do ano de um mil e novecentos e oitenta e nove, residente e domiciliada na Rua 
Mestre Albano, 3575, Asa Branca, Boa Vista-RR, filha de GILSON FONSECA FERREIRA e MARIA DOS 
SANTOS FERREIRA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 21 de novembro de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar RAFAEL SILVA CURVINA e DENIZE RIBEIRO BARBOSA, para o 
que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro 
declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Vendedor, com 32 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos dez dias do 
mês de março do ano de um mil e novecentos e oitenta e cinco, domiciliado na Rua Carlos Natrot, 735, 
Liberdade, Boa Vista-RR, filho de VALMIR SOUSA CURVINA e MARIA LINDALVA E SILVA CURVINA. 
 
Que ela é: brasileira, solteira, Gerente, com 26 anos de idade, natural de Terra Nova do Norte-MT, aos 
cinco dias do mês de setembro do ano de um mil e novecentos e noventa e um, residente e domiciliada na 
Rua Carlos Natrot, 735, Liberdade, Boa Vista-RR, filha de DAVI BARBOSA e LUCIENE RIBEIRO 
BARBOSA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 21 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar YGOR RIQUISON RODRIGUES FIGUEIRA e ALINE SANTOS E 
SILVA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, II, III, IV e V, do 
Código Civil Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Técnico Em Administração, com 21 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, 
aos oito dias do mês de julho do ano de um mil e novecentos e noventa e seis, domiciliado na Rua Lucas de 
Matos, 99, Jardim Caranã, Boa Vista-RR, filho de JERONIMO RICARDO GENTIL FIGUEIRA e 
FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA. 
 
Que ela é: brasileira, solteira, Estudante, com 17 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, aos oito dias do 
mês de fevereiro do ano de dois mil, residente e domiciliada na Rua Lucas de Matos, 99, Jardim Caranã, 
Boa Vista-RR, filha de IRANILDES FERREIRA DA SILVA e WELITON SANTOS E SILVA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 22 de novembro de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar CLAUDONIS FERREIRA e ELIZANE DA SILVA SANTOS, para o que 
apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código Civil Brasileiro 
declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Mecânico de Manutenção (Embarcações), com 44 anos de idade, natural de 
Santarém-PA, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e setenta e três, 
domiciliado na Rua Maceio, 323, Nova Cidade, Boa Vista-RR, filho de JOSE CLAUDIO FERREIRA e 
DJANIRA ALEXANDRE DA SILVA. 
 
Que ela é: brasileira, solteira, do Lar, com 35 anos de idade, natural de Aveiro-PA, aos vinte dias do mês de 
setembro do ano de um mil e novecentos e oitenta e dois, residente e domiciliada na Rua Maceio, 323, 
Nova Cidade, Boa Vista-RR, filha de CLOVES DE OLIVEIRA SANTOS e VILMA DA CRUZ SILVA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 23 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar DENILSON FERREIRA BORGES e KESSIANA PEREIRA DE 
SOUZA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Técnico de Informática, com 19 anos de idade, natural de Itaituba-PA, aos 
dezoito dias do mês de outubro do ano de um mil e novecentos e noventa e oito, domiciliado na RUA RIO 
TAPAJOS, 53, JARDIM BELA VISTA, Boa Vista-RR, filho de ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES BORGES 
e LAURIAN FERREIRA DE MORAIS. 
 
Que ela é: brasileiro, solteira, Estudante, com 18 anos de idade, natural de Santa Luzia-MA, aos dezessete 
dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e noventa e nove, residente e domiciliada na RUA 
RIO TAPAJOS, 53 JARDIM BELA VISTA, Boa Vista-RR, filha de CLEMENTE ALVES DE SOUZA e MARIA 
PEREIRA DE SOUZA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de 
Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 23 de novembro de 2017. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
 
Faço saber que pretendem-se casar RENATO GOMES DO NASCIMENTO e NATALIA ALVES DE 
SOUZA, para o que apresentarem os documentos exigidos pelo artigo 1.525 incisos I, III e IV, do Código 
Civil Brasileiro declaram: 
    
Que ele é: brasileiro, solteiro, Servidor Público Estadual, com 34 anos de idade, natural de Boa Vista-RR, 
aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de um mil e novecentos e oitenta e três, domiciliado na Rua 
Jose Cassimiro Silva, 1884, Senador Hélio Campos, Boa Vista-RR, filho de AMADEU ALVES DO 
NASCIMENTO e ELIZABETH GOMES DO NASCIMENTO. 
 
Que ela é: brasileira, solteira, Vendedora, com 33 anos de idade, natural de Marabá-PA, aos oito dias do 
mês de julho do ano de um mil e novecentos e oitenta e quatro, residente e domiciliada na Rua Jose 
Cassimiro Silva, 1884, Senador Hélio Campos, Boa Vista-RR, filha de MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE 
SOUZA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Lavro o presente Edital de Proclamas para ser fixado em Cartório em local próprio, e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
 
Boa Vista-RR, 23 de novembro de 2017. 
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE 

RORAINÓPOLIS 

 
Expediente de 23/11/2017 
 
 

 

 

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

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

 
 

Título por indicação. 
 

Protocolo.....: 02411 
 

Sacado: LEALDO S FEITOSA - ME 

C.N.P.J./C.P.F: 10.927.446/0001-10 

Inscrição Estadual/Documento de Identificação:   

Endereço........: AV VICINAL 1643  

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

Cedente....: DISPROFAR COMERCIO LTDA 
CNPJ/CPF: 03.410.632/0001-11 

Endereço..: RUA JOSE MARIA LOPO                     12      
Cidade......: Manaus 
 

Número do Título: 0005098004 Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇAO 
Data da Emissão: 30/08/2017 Data Vencimento: 17/11/2017 
 

Aceite: Não. 

Apresentado por: BANCO BRADESCO S A. 
 

Valor do Título................................... R$ 403,00 
Além do valor do título será cobrado Juros legais a partir da data do vencimento do título, mais emolumentos conforme 

descrição abaixo: 
 
- Emolumentos: R$ 47,24; Repasses: Funjur: R$ 6,29; Fiscalização R$ 3,14; Fecom R$ 3,14; ISS R$ 3,14 
- Total dos emolumentos + repasses: R$ 62,95 
 

 

Data da publicação: 23/11/2017 
Motivo: que a pessoa indicada para aceitar ou pagar não foi localizada. 
 

Rorainópolis, 23 de novembro de 2017 
 

 

 

Inês Maria Viana Maraschin 
                                                                                           Tabeliã 
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE 

MUCAJAÍ 
 
Expediente de 23/11/2017 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

Pelo presente edital, o CARTÓRIO NÁTHALIA LAGO – OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE 
MUCAJAÍ-RR, localizado à Rua Rio Grande do Norte, nº 73, Centro em Mucajaí-RR, FAZ SABER às 
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com 
as seguintes características: 

 
Prot: 172 - Título: DMI/13906 - Valor: R$ 693,67 
Devedor: IVETE OLIVEIRA DULCIO 
Credor: JHONES S DE MIRANDA ME 
 
 

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, 23 de novembro de 2017. (01 apontamento). Eu 
NATHÁLIA GABRIELLE LAGO DA SILVA, Tabeliã o fiz digitar e assino. 
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