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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

Expediente de 27/12/202017

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000.17.002969-8
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
DEFENSORA PÚBLICA: DRª TERESINHA LOPES DA SILVA AZEVEDO - OAB/RR429
IMPETRADA:  GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA
RELATORA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO

Considerando a informação de que a impetrada repassou a primeira parcela do acordo firmado, ainda que
extemporaneamente,  oficie-se,  com  urgência,  ao  gerente  geral  do  Banco  do  Brasil  para  proceder  o
cancelamento do bloqueio determinado do Ofício n.º 54/2017-TP.

Sendo assim, suspenda-se o cumprimento da medida liminar de fls. 41/42 até o cumprimento da segunda
parcela do acordo firmado às fls. 61/62.

Publique-se.

Boa Vista (RR), 22 de dezembro de 2017.

Desa. Tânia Vasconcelos
Relatora

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 011/R
IMPETRANTE: KLEITON ALEXANDRE N. DE MEDEIROS
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Kleiton Alexandre
N. de Medeiros contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu
seu nome na  lista  dos Policiais  Militares  a  serem promovidos  na solenidade do dia  28  de dezembro
próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR em 2013, ano em que começou a exercer suas funções. Ocorre que em agosto de 2017 fora
sancionada a L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro
de Praças Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.
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É o breve relato. 

DECIDO.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.

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

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 012/R
IMPETRANTE: RICARDO BRITO CORRÊA
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR
Trata-se  de  Mandado  de  Segurança,  com  pedido  liminar,  impetrado  por  Ricardo  Brito

Corrêa contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu seu nome
na lista dos Policiais Militares a serem promovidos na solenidade do dia 28 de dezembro próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2013. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
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vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 013/R
IMPETRANTE: RODRIGO VELOSO BARROS
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS
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DECISÃO LIMINAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por  Rodrigo Veloso
Barros contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu seu nome
na lista dos Policiais Militares a serem promovidos na solenidade do dia 28 de dezembro próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2013. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.
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Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 014/R
IMPETRANTE: LAILSON RODRIGUES SILVA
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Lailson Rodrigues
Silva contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu seu nome
na lista dos Policiais Militares a serem promovidos na solenidade do dia 28 de dezembro próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2015. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
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ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 015/R
IMPETRANTE: WANDERSON COSTA PEREIRA
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Wanderson Costa
Pereira contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu seu nome
na lista dos Policiais Militares a serem promovidos na solenidade do dia 28 de dezembro próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2013. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
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irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 016/R
IMPETRANTE: ISMAEL WISMALLEY P. DE SOUSA
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ismael Wismalley
Pereira de Sousa contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu
seu nome na  lista  dos Policiais  Militares  a  serem promovidos  na solenidade do dia  28  de dezembro
próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2013. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.
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Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 017/R
IMPETRANTE: ENÉIAS FARIAS TEODÓSIO
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança,  com pedido  liminar,  impetrado  por  Enéias  Farias
Teodósio contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu seu
nome na lista dos Policiais Militares a serem promovidos na solenidade do dia 28 de dezembro próximo.
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Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2015. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista
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MANDADO DE SEGURANÇA N.º 018/R
IMPETRANTE: ISAQUE PEREIRA DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Isaque Pereira de
Souza Bezerra contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu
seu nome na  lista  dos Policiais  Militares  a  serem promovidos  na solenidade do dia  28  de dezembro
próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2015. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
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Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações
de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 019/R
IMPETRANTE: VALDENILSON SOARES DE ABREU
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Valdenilson Soares
de Abreu contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu seu
nome na lista dos Policiais Militares a serem promovidos na solenidade do dia 28 de dezembro próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2015. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).
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Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 020/R
IMPETRANTE: ELIELTON CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por  Elielton Cardoso
dos Santos contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu seu
nome na lista dos Policiais Militares a serem promovidos na solenidade do dia 28 de dezembro próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2015. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
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A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 021/R
IMPETRANTE: JACKSON AMARAL MARTINS
ADVOGADA: DRª KÁREM MACÊDO DE CASTRO – OAB/RR 321A
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO LIMINAR
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por  Jackson Amaral

Martins contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Roraima que não incluiu seu nome
na lista dos Policiais Militares a serem promovidos na solenidade do dia 28 de dezembro próximo.

Narra o impetrante, em síntese, que passou no Concurso Público para soldado músico da
PM/RR, começando a exercer suas funções em 2015. Ocorre que em agosto de 2017 fora sancionada a
L.C. n.º 260, alterando o art. 22, § 8.º da L.C. n.º 194/2012, para estabelecer que o Quadro de Praças
Músicos iniciará na graduação de 3.º Sargento Músico e não mais como Soldado Músico.

Todavia, para regulamentar a situação dos que haviam ingressado como Soldado Músico, a
L.C. n.º 260/2017 trouxe o art. 73-A que determinou a realização de levantamento e remanejamento das
vagas para o processamento das promoções dos militares que integram o Quadro de Praças Músicos
(QPM PM), que fazem jus a serem promovidos conforme dispõe o art. 22, § 8.º, da L.C. n.º 194/2012 (com
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nova redação), em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei Complementar.

Nesse  contexto,  afirma  o  impetrante  fazer  jus  a  promoção  para  3º  Sargento  Músico
independentemente de participação em curso de formação, uma vez que a promoção advém da imposição
legal de adequar os Praças Músicos que já integravam o quadro.

Sendo assim, requer a concessão da liminar para determinar que o impetrado inclua o nome
do impetrante na lista dos Policiais Militares a serem promovidos no dia 28 de dezembro de 2017 e, no
mérito, a concessão da segurança para que seja definitivamente promovido à 3.º Sargento Músico da PM-
RR com a readequação do soldo de acordo com o cargo de promoção.

É o breve relato. 

DECIDO.
A teor do disposto no art. 99 do NCPC, defiro a justiça gratuita.
Conforme dispõe o art. 7.º, III, da Lei n.º 12.016/2009, a concessão liminar da segurança

depende da presença simultânea de dois requisitos específicos: a relevância do fundamento e o perigo de
ineficácia da medida concedida ao final.

Leciona Hely Lopes Meirelles:
"(...)  para a  concessão de liminar  devem concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou seja,  a

relevância  dos  motivos  que  se  assenta  o  pedido  na  inicial  e  a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão
irreparável  ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - "fumus boni juris" e
"periculum in mora". É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como,  também,  não  deve  ser  concedida  quando  ausentes  os  requisitos  de  sua  admissibilidade".  (in,
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 14.ª ed.
São Paulo, Ed. Malheiros. p. 56).

Assim,  a  medida liminar  em mandado de segurança deve ser  analisada sob a ótica  da
relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a
existência do direito invocado e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da
ordem judicial, caso a segurança seja concedida no mérito.

Na  hipótese,  não  vislumbro  a  plausibilidade do  direito  invocado.  Isso porque,  não  resta
demonstrado,  ao menos em análise de cognição sumária,  que a promoção dos Policiais  Militares que
ingressaram  no  Quadro  de  Praças  Músicos  da  PMRR  antes  da  alteração  da  lei  possa  se  dar
independentemente da conclusão do curso de formação de sargentos.

A lesão irreparável tampouco resta patente, pois a nomeação do impetrante poderá ocorrer
quando do julgamento final do mandamus, caso a segurança seja concedida.

 Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, as informações

de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

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

Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art.
12 da Lei n.º 12.016/2009).

Publique-se e intimem-se.

Findo o recesso forense, redistribua-se o feito.
Boa Vista (RR), 27 de dezembro de 2017.

Des.ª Tânia Vasconcelos 
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA 022/R – PLANTÃO JUDICIAL
IMPETRANTE: MUNICÍPIO DE NORMANDIA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DECISÃO
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Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Normandia em face do
Senhor Secretário de Fazenda do Estado de Roraima.

Aduz  o  município  impetrante  que  estaria  sendo  vítima  de  ato  supostamente  ilegal  e
abusivo,  posto  que a autoridade indicada como coatora,  injustificadamente,  teria  deixado de efetuar  o
repasse integral de percentual do produto da arrecadação do ICMS, referente à 3ª semana de dezembro
de 2017, a ser depositado em 19/12/2017. Dos R$ 109.915,79 (cento e nove mil, novecentos e quinze reais
e setenta e nove centavos) devidos, somente foi repassado o valor de R$ 27.086,96 (vinte e sete mil e
oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) no dia 20/12/2017.

Afirma que tal  atitude vai  de encontro  aos postulados legais,  inclusive à  Constituição
Federal, inviabilizando os serviços e ações da municipalidade, realidade que autorizaria a concessão da
segurança, inclusive liminarmente.

Juntou documentos às fls.18/23.
É o relatório.
DECIDO:
A liminar deve ser concedida.
Com efeito,  evidente o risco de dano irreparável  ou de difícil  reparação,  posto que a

ausência de repasse dos valores pretendidos e previstos em lei poderá comprometer a regularidade das
ações e serviços municipais.

Nesse  mesmo sentido,  verifica-se presente  o  fumus boni  juris,  na  medida  em que  a
relevância  da  fundamentação  na  hipótese  alçada  encontra-se  sedimentada  em  nossa  jurisprudência,
verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ICMS.  REPASSE  CONSTITUCIONAL  DEVIDO  AOS  MUNICÍPIOS.
RETENÇÃO PELO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. RE 575.762. MÉRITO
JULGADO.  (…).  1.  O  repasse  da  quota  constitucionalmente  devida  aos
Municípios  não  pode  sofrer  limitação,  porquanto  configuraria  indevida
interferência do Estado ou da União no sistema constitucional de repartição de
receitas tributárias. (…)." (STF, RE 682646 AgR, Primeira Turma, Relator: Min.
Luiz Fux - p.: 27/09/2016)

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, defiro a medida liminar, determinando o
bloqueio da conta do Estado de Roraima, no 

 Isso posto,  DEFIRO  a liminar para determinar que o Secretário Estadual da Fazenda,
caso ainda não tenha feito, repasse em até 24 (vinte quatro) horas, o valor de R$ 82.828,80 (oitenta e dois
mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), correspondente a diferença do valor do produto
de arrecadação do ICMS devida ao Município de Normandia.

 Uma vez não efetuado o pagamento no prazo estipulado, determino que seja oficiado ao
Banco do Brasil para que proceda ao bloqueio dos valores devidos, nas contas do Estado de Roraima que
não  estejam  vinculadas  a  convênios,  repasses  de  recursos  federais  e  Fundo  de  Participação  dos
Municípios.

Intime-se a autoridade coatora Secretário Estadual da Fazenda, para o efetivo cumprimento
da liminar concedida, servindo a presente decisão como Mandado.

Notifique-se,  ainda,  a  autoridade impetrada para  prestar,  no  prazo de  10 (dez)  dias,  as
informações de estilo, enviando-lhe a segunda via da inicial com as cópias dos documentos (art. 7º, I, Lei nº
12.016/09).

Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, enviando-lhe cópia da inicial e
desta decisão (art. 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009).

Findo tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art. 12
da Lei n.º 12.016/2009).
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Publique-se e intimem-se.

Boa Vista, 27 de dezembro de 2017.

Desa. Tânia Vasconcelos
Platonista

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 08/R
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
IMPETRADA: GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DESPACHO

Considerando que a decisão liminar de fls. 14/15 concedeu prazo de 24 horas para o
repasse da quantia devida pela impetrada,  bem como que esse começou a correr  às 10h49m do dia
27.12.2017, aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário.

Findo tal prazo sem o repasse devido, expeça-se, imediatamente, ofício ao gerente do
Banco do Brasil, nos termos da decisão de fls. 14/15.

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

Desa. Tânia Vasconcelos
Plantonista

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 09/R
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA
IMPETRADA: GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA
PLANTONISTA: DESEMBARGADORA TÂNIA VASCONCELOS

DESPACHO

Considerando  o  teor  da  certidão de  fls.  23/23v.,  expeça-se,  imediatamente,  ofício  ao
gerente do Banco do Brasil, nos termos da decisão de fls. 28/29.

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

Desa. Tânia Vasconcelos
Plantonista

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, BOA VISTA-RR, 26 DE DEZEMBRO DE 2017.
MAURÍCIO ROCHA DO AMARAL
Diretor de Secretaria, em exercício
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PRESIDÊNCIA 
 

PORTARIA N.° 2431, DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

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

CONSIDERANDO o teor do Procedimento SEI n° 0015410-51.2017.8.23.8000; 
 

RESOLVE: 
 

Designar as servidoras LETÍCIA MARIA DE OLIVEIRA BARREIRO  e GEYSA MARIA BRASIL XAUD  para 
trabalharem durante o Recesso Forense, no período de 22/12/2017 a 06/01/2018. 
 

Des. MOZARILDO CAVALCANTI  
Presidente em exercício 
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SECRETARIA GERAL 
 

PROCESSO SEI Nº 0015697-14.2017.8.23.8000 
ASSUNTO: Homologação do procedimento licitatório - PE nº 039/2017 - Contratação de empresa 
especializada em serviços de  engenharia para a execução de serviços comuns na Comarca de 
Caracaraí 
  

DECISÃO N° 0269451 
 

EMENTA: Processo Licitatório. Pregão Eletrônico nº 39/2017. Homologação. Execução de Serviços Comuns de 
Engenharia – Comarca de Caracaraí. Maior desconto Linear. Regularidade do Procedimento Licitatório e dos 
documentos apresentados pela Empresa Vencedora.  

 

1. Vieram os autos para deliberação acerca da homologação do processo licitatório realizado por meio 
do Pregão Eletrônico nº 39/2017. 

2. Diante disso, acolho o Parecer Jurídico do SG/NUJAD n.º 472/2017, bem como a manifestação da 
Coordenadora do Núcleo Jurídico Administrativo (evento n.º 268512) e, com fundamento no art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 4º, inciso III, da Portaria TJRR nº 1055/2017, homologo o processo 
licitatório realizado na modalidade pregão, forma eletrônica, registrado sob o n.º 039/2017, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em serviços de  engenharia para a execução de serviços comuns 
na Comarca de Caracaraí, conforme as especificações estabelecidas no Projeto Básico/Termo de 
Referência nº 68/2017 0244958) e seus anexos (eventos n.ºs 244958, 0244914, 0244917, 0244919, 
0244922, 0244923, 0244928, 0244936, 0244939, 0244941, 0244943 e 0244946), processado em 
conformidade com a Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, com a Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006, com 
a Resolução TJRR nº 026/2006 - TJRR e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666/93, tendo como resultado: 

Item 01 adjudicado à empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA - EPP, no 
valor de R$ 1.757.690,14 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e 
noventa reais e quatorze centavos), conforme a proposta vencedora  (eventos 
n.ºs 0267519 e 0267965) 

3. Considerando o recesso forense do gabinete desta SG, ao NUJAD para a homologação no 
respectivo site de licitações. 

4. Publique-se. 

5. Por fim, à Secretaria de Orçamento e Finanças para emissão de Nota de Empenho, observando-
se o evento o teor do evento n.º 0247823. 

6. Após, à Secretaria de Gestão Administrativa para adoção de providências quanto à contratação. 

Boa Vista, 26 de dezembro de 2017. 

Elízio Ferreira de Melo 
Secretário-Geral 

 

 
Documento assinado eletronicamente por ELIZIO FERREIRA DE MELO, Secretário Geral, em 26/12/2017, às 14:18, 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 0269451 e o código 
CRC D4E76A36. 

 
PROCESSO SEI Nº 0003525-40.2017.8.23.8000 
ESPECIFICAÇÃO: Homologação – Pregão Eletrônico n.º 034/2017 

 
DECISÃO N° 0269424  

1. Acolho o Parecer Jurídico do SG/NUJAD nº 470/2017 (evento nº 0268525), bem como a 
manifestação da Coordenadora do Núcleo Jurídico Administrativo e, com fundamento no art. 43, inciso VI, 
da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 4º, inciso III, da Portaria TJRR nº 1055/2017 e na previsão contida no Manual 
de Procedimentos - Resolução TJRR nº 57/2014, homologo o processo licitatório realizado na 
modalidade Pregão, forma Eletrônica, registrado sob o nº 034/2017, cujo objeto é a formação de 
Registro de Preços para a eventual aquisição de Solução de RFID (Rádio-Frequency Identification) para 
controle de ativos permanentes, contemplando os Serviços de Implantação e Primeiro Inventário, 
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Integração ao Software Patrimonial existente, Manutenção e Treinamento, para o Poder Judiciário do 
Estado de Roraima, nas quantidades e especificações constantes no Termo de Referência nº 59/2017, 
processado em conformidade com a Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar n.º 123, de 
14.12.2006, Resoluções TJRR nº 026/2006 e 08/2015, e, subsidiariamente, com a Lei nº 8.666/93, o qual 
teve como resultado: 

GRUPO 01, adjudicado à empresa IBIAEON CONTABILIDADE CONSULTORIA PATRIMONIAL 
AVALIACOES E INFORMATICA LTDA - EPP, no valor de R$ 460.700,00 (quatrocentos e sessenta mil e 
setecentos reais). 

2. Visando dar celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos, autorizo, desde já, a 
aquisição dos eventuais pedidos decorrentes da ARP, desde que guardem correlação com os objetos 
registrados, respeitando suas quantidades e especificações, bem como que se demonstre a regularidade 
das empresas beneficiárias da Ata e mediante a informação de disponibilidade orçamentária para o 
atendimento das despesas, devendo-se, oportunamente, emitir os correspondentes empenhos e dar 
publicidade das contratações decorrentes da ARP. 

3. Ao Gabinete para providenciar a homologação no respectivo site de licitações. Abra-se prazo para 
cadastro de reserva. 

4. Publique-se. 

5. Após, à Secretaria de Gestão Administrativa para formalização da Ata de Registro de Preços e 
demais providências necessárias. 

Boa Vista – RR, 26 de dezembro de 2017. 
  

 Elízio Ferreira de Melo 
Secretário-Geral 

 

 
Documento assinado eletronicamente por ELIZIO FERREIRA DE MELO, Secretário Geral, em 26/12/2017, às 13:45, 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 0269424 e o código 
CRC 0F9AF0F2. 

 
PROCESSO SEI N.º 0013451-45.2017.8.23.8000 
Origem: Assessoria Militar - ASMIL 
Assunto: Controle e acompanhamento de credenciamento de policiais militares do Tribunal de 
Justiça. 

DECISÃO Nº 0269442 

1. Trata-se de procedimento gerado pela Assessoria Militar com a finalidade de renovação de 
credenciamento de Policiais Militares que prestam serviços no TJRR, para conduzir os veículos oficiais 
deste Tribunal. 

2. O pedido de renovação e de novo credenciamento foi formulado nos autos 0020106-
33.2017.8.23.8000.  

3. Nos termos do parágrafo único, do art. 5º, da Portaria GP n.º 1514/2011, compete ao Secretário-
Geral credenciar pessoas não pertencentes ao quadro de servidores do TJRR, desde que atendidos aos 
requisitos da mesma portaria, em especial o contido em seu art. 8º, caput. 

4. Verifica-se que o pretendido credenciamento deve ser por período máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses, observada a validade da Carteira Nacional de Habilitação do habilitando. 

5. Assim sendo, foi juntada aos autos cópias das CNH´s com o fito de comprovação de sua validade 
(eventos n.ºs 0268862, 0268869 e 0268870). 

6. Destarte, com fundamento no parágrafo único, do art. 5º, da Portaria GP n.º 1514/2011 c/c o art. 8º, 
do mesmo diploma legal, e, considerando a apresentação das cópias das CNH´s válidas: 

a) renovo o credenciamento do Policial Militar abaixo relacionado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar da publicação desta decisão, para condução de veículos deste Tribunal: 
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 2º SGT QEPPM JOÃO BATISTA LEITE MUNIZ, cópia da CNH  0268869. 

b) credencio, os seguintes Policiais Militares, considerando o vencimento de suas CNH´s, para condução 
de veículos deste Tribunal, a contar da publicação desta decisão: 

 2º TEN QEPPM JOSÉ JURACI RODRIGUES FERREIRA, cópia da CNH  0268862, até 03/11/2019. 
 3º SGT QEPPM GEREMIAS ANJOS AZEVEDO, cópia da CNH 0268870, pelo prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses. 

7. A permissão restringe-se aos veículos cujo credenciado esteja legalmente apto a conduzir. 

8. Publique-se e certifique-se. 

9. Após, à Secretaria de Gestão de Pessoas para emissão da carteira de credenciamento do Policial 
Militar acima indicado, na qual deverá constar o termo final da autorização para condução, bem como para 
efetivar a entrega das carteiras, considerando o recesso forense. 

10. Em seguida, à Secretaria de Infraestrutura e Logística, para os registros pertinentes tão logo finde 
o recesso forense. 

Boa Vista – RR, 26 de dezembro de 2017. 
Elízio Ferreira de Melo 

Secretário-Geral 

 

 
Documento assinado eletronicamente por ELIZIO FERREIRA DE MELO, Secretário Geral, em 26/12/2017, às 13:30, 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 0269442 e o código 
CRC 4B44E7A0. 

 
PROCESSO SEI Nº 0019296-58.2017.8.23.8000  
ASSUNTO: Solicitação de pedido de ajuda de custo por mudança de domicílio 
REQUERENTE: Raisa Ribeiro Feitoza 

DECISÃO Nº 0269572  

EMENTA: Direito de Pessoal. Ajuda de Custo. Nomeação em caráter efetivo no cargo de Técnico Judiciário. Lotação 
originária em Comarca do Interior. Mudança de domicílio em caráter permanente. Ausência de permissivo legal. 
Indeferimento de ajuda de custo. Legislação aplicável: LCE n.º 053/01 e art. 2º e §1º da Resolução TJRR n.º 
05/2011. 

   

1. A servidora Raisa Ribeiro Feitoza solicita ajuda de custo em razão de sua nomeação e designação 
para exercício do cargo na Comarca de Pacaraima, nos termos do art. 49 da Lei Complementar Estadual n.º 
053/01. 

2. Os autos foram instruídos com os comprovantes de residência em Boa Vista e Pacaraima (eventos 
n.ºs 0260184 e 0260186); Decreto de posse na Polícia Militar do Estado de Roraima (evento n.º 0260188); 
Ato de nomeação para exercício de cargo efetivo neste Tribunal (evento n.º 0260190); e despacho da 
Subsecretária de Acompanhamento de Pessoal (evento n.º 0260349) 

3. O Secretário de Gestão de Pessoas em exercício se manifestou pelo indeferimento do pedido, 
fundamentando no despacho do evento n.º 0268918. 

4. É o relato. Decido. 

5. A ajuda de custo é verba de custeio que se destina a compensar as despesas de instalação do 
servidor que, no interesse da Administração, muda de domicílio em caráter permanente, passando a ter 
exercício em nova sede, em regra, por motivo de remoção ou para o exercício de cargo em comissão ou 
função comissionada. 

6. A Lei Complementar Estadual n.º 053/01 dispõe sobre a concessão de ajuda de custo aos servidores 
por ela regidos: 

Art. 47. Constituem indenizações ao servidor: 
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I - ajuda de custo; 

(...) 

  

SUBSEÇÃO I 

Da Ajuda de Custo 

Art. 49. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do 
serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o 
duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a 
condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. 

(...) 

  

Art. 52. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor do Estado, for nomeado para cargo em 
comissão, com mudança de domicílio. 

(...) 

7. Em âmbito interno, o Tribunal de Justiça de Roraima regulamentou a ajuda de custo por meio da Resolução 
n.º 05/2011, de 02.02.2011, versando o seguinte: 

Art. 2º. O servidor público nomeado para esta Corte que, no interesse da administração, se deslocar da respectiva 
sede e passar a ter exercício em outra sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, por motivo de 
remoção ou para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada, faz jus à ajuda de custo. 

 § 1º O disposto neste artigo aplicar-se-á, igualmente, àqueles que, não sendo servidores públicos, forem nomeados 
para o exercício de cargo em comissão com mudança de domicílio. (gn) 

(...) omissis 

8. No presente caso, a requerente foi nomeada, em caráter efetivo, para o exercício do cargo de 
Técnica Judiciária, conforme Ato Presidencial n.º 190/2015 (evento n.º 0260190), com lotação originária na 
Comarca de Pacaraima, sendo certo que anteriormene já era servidora da Polícia Militar do Estado de 
Roraima (evento n.º 0260188), não se enquadrando no dispositivo acima transcrito. 

9. Deste modo, considerando que a ajuda de custo se dá, em regra, em razão de remoção ou para o 
exercício de cargo em comissão ou função comissionada, nos termos do art. 2º da Resolução TJRR n.º 
05/2011, e que a requerente não se enquadra nos requisitos para a concessão do direito pleiteado, visto que 
o caso concreto se amolda a provimento originário de cargo efetivo (lotação primária), com fundamento 
no art. 11 da Resolução TJRR n.º 44/2013, indefiro o pedido. 

10. Publique-se e notifique-se por e-mail deste sistema. 

Boa Vista – RR, 27 de dezembro de 2017. 
Elizio Ferreira de Melo 

Secretário-Geral 

 

 
Documento assinado eletronicamente por ELIZIO FERREIRA DE MELO, Secretário Geral, em 27/12/2017, às 10:34, 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 0269572 e o código 
CRC 3C82E54D. 
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GABINETE 
 

DECISÃO 

 

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, IV da Portaria n.º 

1055/2017,  DECIDE: 
 
1. Reconhecer, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/1964 c/c o art. 22, §§ 1º e 2º, alínea “c” do Decreto 

Federal n.º 93.872/86, a despesa relativa a exercício anterior os procedimentos, conforme detalhamento: 

 

Nº do SEI 

 

ORIGEM 

 

Assunto 

 

Exercício 

 

VALOR R$ 

0020161-81.2017.8.23.8000 

 RPJ Comercio e Serv. da 
Amazônia. 

Multas e juros 2016 R$ 22,23  

2.  Publique-se e certifique-se. 
3. Após à SUBO para emissão de Nota de Empenho. 
4. Ato seguido à SUBC para regularização contábil. 
 

Boa Vista, 26 de dezembro de 2017. 

ELAINE ASSIS 
Secretária de Orçamento e Finanças 

 
 

SEI nº 0017635-44.2017.8.23.8000 

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 ANGELO JOSÉ DA SILVA NETO, Técnico Judiciário/Chefe de Setor do Setor de Manutenção 

Predial  (EP 0243080). 
2. Ao EP 0244504, 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:0267472 e 0268740. 
4. Publique-se e certifique-se. 
5. Informo que essa Secretaria oficiou, através do oficio nº 4233/2017 (0269409), o Banco do Brasil 

acerca dos valores a serem transferidos da conta do suprimento de fundos para a conta do TJRR 
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, 26 de dezembro de 2017. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 

 

SEI nº 0019079-15.2017.8.23.8000 

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 EDIVALDO PEDRO QUEIROZ DE AZEVEDO, Subsecretário de Serviços 

Gerais (EP 0257994). 
2. Ao EP 0259238, 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 
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Edição), APROVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, com base nos 
eventos:0268052, 0268057, 0268061 e 0268070. 

4. Publique-se e certifique-se. 
5. Informo que essa Secretaria oficiou, através do oficio nº 4233/2017 (0269409), o Banco do Brasil 

acerca dos valores a serem transferidos da conta do suprimento de fundos para a conta do TJRR 
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, 26 de dezembro de 2017. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 

 
 

SEI nº 0014839-80.2017.8.23.8000 

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  ALMERIZIO OVIDIO PINHEIRO NETO, Assessor Técnico II (EP0214308). 
2. Ao EP0216374, 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: 0249272,0249277,0264081,0264102 e 0268071. 

4. Publique-se e certifique-se. 
5. Informo que essa Secretaria oficiou, através do oficio nº 4233/2017 (0269409), o Banco do Brasil 

acerca dos valores a serem transferidos da conta do suprimento de fundos para a conta do TJRR 
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, 26 de dezembro de 2017. 

ELAINE ASSIS MELO 
Secretária de Orçamento e Finanças 
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Expediente de 27/12/2017

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 081/2017 – SEI n.º 0017878-85.2017.8.23.8000.

OBJETO:

Serviço de treinamentos na modalidade Educação a Distância (EAD), na área de
tecnologia  da  informação,  com  a  finalidade  de  oferecer  um  rol  de  cursos  que
proporcionará a capacitação dos servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da
Informação  em  seus  diversos  setores  visando  a  implantação  da  gestão  por
competência naquela Secretaria, para atender às necessidades do Poder Judiciário
do Estado de Roraima.

CONTRATADA AOVS Sistemas de Informática Ltda – CNPJ: 05.555.382/0001-33

FUNDAMENTAÇÃO Art. 25, caput da Lei 8.666/93

COBERTURA 
ORÇAMENTÁRIA

Programa  de  Trabalho  nº  12.101.02.122.0003.2437  –  Gestão  de  Infraestrutura
Tecnológica – Rubrica item nº 3.3.90.39.48 – outros serviços de terceiros Pessoa
Jurídica. 

NOTA DE 
EMPENHO 2016/2017 – TJ

VALOR GLOBAL R$ 7.560,000 (sete mil quinhentos e sessenta reais). 

PRAZO 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura.

CONTRATANTE Elízio Ferreira de Melo – Secretário-Geral.

CONTRATADA Carlos Felício da Silveira – Representante da Contratada.

DATA Boa Vista – RR, 14 de dezembro de 2017.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº DO PROCESSO: 0018523-13.2017.8.23.8000 

OBJETO:
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para
a Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC
com apresentação de Licença Ambiental.

CONTRATADA
(NOME, CNPJ/CPF): M. ARANHA BRANDAO EIRELI - ME - CNPJ: 22.615.333/0001-68 

PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
REALIZADO: 

Dispensa de Licitação – Art. 26 da Lei 8.666/90.

NOTA DE EMPENHO
Nº: Nº 2123/2017.

VALOR: R$ 14.200,00

ESPECIFICAÇÃO: Elaboração  do  PGRCC  para  reforma  e  Ampliação  das  Comarcas  de  Mucajaí,
Caracaraí, Rorainópolis, e São Luiz.

DATA DE EMISSÃO: 21/12/2017.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 082/2017 – SEI n.º 0020142-75.2017.8.23.8000.
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OBJETO: Aquisição de Impressoras monocromáticas a laser, incluindo garantia pelo período
mínimo de 36 (trinta e seis) meses.

CONTRATADA REPREMIG  –  REPRESENTAÇÃO  E  COMÉRCIO  DE  MINAS  GERAIS  LTDA –
CNPJ: 65.149.197/0001-70 

FUNDAMENTAÇÃO Leis n.º 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e das Resoluções TP n.º
026/2006 e 008/2015 

COBERTURA 
ORÇAMENTÁRIA

Programa  de  Trabalho  nº  12.601.02.061.0003.2124,  Rubrica  44.90.52.35  –
Equipamento de Processamento de Dados 

NOTA DE 
EMPENHO 159/2017 - FUNDEJURR

VALOR GLOBAL R$ 74.699,00 (setenta e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais). 

PRAZO 39 (trinta e nove) meses contados a partir da data de assinatura.

CONTRATANTE Elízio Ferreira de Melo – Secretário-Geral.

CONTRATADA Leandro Figueiredo de Castro – Representante da Contratada.

DATA Boa Vista – RR, 27 de dezembro de 2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº DO CONTRATO: Nº 007/2016

ADITAMENTO: Terceiro Termo Aditivo

OBJETO: Prestação  do  serviço,  de  natureza  continuada,  de  transporte  de  pessoas  em
serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, sem fornecimento de veículo

CONTRATADA: M. do Espírito Santo Lima – EIRELI – CNPJ 02.043.066/0001-94.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65, inciso I, b, e §§ 1º. e 2º., II, da Lei nº 8.666/93 e no art. 37 da CF

OBJETO DA 
ALTERAÇÃO:

Cláusula Primeira

Pelo presente instrumento fica suprimido, a partir do dia 01 de janeiro de 2018, o
percentual de 10,28% do valor original do Contrato, referente a supressão de 01
posto de motorista, categoria "B", da Comarca do interior: São Luiz do Anauá, o
que representa na redução anual do posto no valor de R$ 45.180,48 e a supressão
de  01  posto  de  motorista,  categoria  "B",  da  Comarca  de  Boa  Vista,  o  que
representa na redução anual do posto no valor de R$ 46.290,36.

Parágrafo único.  Com a supressão operada, o valor global do contrato passa de
R$ 874.533,80 (oitocentos e setenta e quatro mil quinhentos e trinta e três reais e
oitenta centavos) para R$ 783.062,96 (setecentos e oitenta e três mil e sessenta e
dois reais e noventa e seis centavos).

Cláusula Segunda

Ficam mantidas as demais cláusulas do instrumento original.

DATA Boa Vista – RR, 27 de dezembro de 2017.
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Comarca de Boa Vista

Publicação de Matérias

2º Jesp.viol.domest.
Expediente de 27/12/2017

JUIZ(A) TITULAR:
Noemia Cardoso Leite de Sousa

PROMOTOR(A):
Márcio Rosa da Silva

ESCRIVÃO(Ã):
José Rogério de Sales Filho

Inquérito Policial
001 - 0015080-12.2010.8.23.0010
Nº antigo: 0010.10.015080-3
Indiciado: R.A.L.N.
 AUTOS N.°: 0010.10.015080-3

	SENTENÇA

Trata-se de autos de Inquérito Policial instaurado em desfavor de
ROBERTO ANTÔNIO LIMA NETO para apurar prática, em tese, da
contravenção penal de vias de fato, havido no âmbito doméstico e
familiar, contra JÉSSICA MOTA LIMA, fatos ocorridos em 12/06/2010, à
fl. 03.
O Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade, pois
aduziu a ocorrência da prescrição quanto ao delito tratado nos autos, fl.
40.
É o relatório. DECIDO.
Assiste razão ao Ministério Público. Quanto à prática do crime de
contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP), operou-se a
prescrição, pois o delito possui pena máxima in abstrato inferior a um
ano, e prescreve em três anos, nos termos do art. 109, inciso VI do
Código Penal. Tal lapso já transcorreu, sem que tenha ocorrido
nenhuma causa interruptiva e sem que tenha sido proposta a respectiva
ação penal.
Reconheço assim, que ocorreu à extinção da punibilidade do agente,
conforme disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
impossibilitando ao Estado se pronunciar sobre o mérito da culpa do
autor do fato. Tal reconhecimento deve ser declarado a qualquer tempo,
mesmo de ofício, ex vi do artigo 61 do CPP.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBERTO ANTÔNIO
LIMA NETO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto à contravenção penal descrita no art. 21 da LCP.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ.
P. R. I. Cumpra-se.

Boa Vista-RR, 27 de dezembro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Respondendo Pelo 2°JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

002 - 0005842-32.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.005842-6
Indiciado: D.D.C.S.
 AUTOS N.° 0010.11.005842-6

SENTENÇA

Trata-se de autos de Inquérito Policial instaurado em desfavor de DENIS
DERKIAN CONCEIÇÃO SILVA para apurar a prática, em tese, dos
crimes de ameaça e injúria, havidos no âmbito doméstico e familiar,
cometidos contra JOSANIA PAIVA SILVA, fatos ocorridos em
04/02/2011, à fl. 03.
O Ministério Público às fls. 42 e 43 se manifestou pela extinção da
punibilidade, pois aduziu a ocorrência da prescrição quanto ao delito de
ameaça, bem como a decadência do direito de queixa-crime quanto ao
delito de injúria.
É o relatório. DECIDO.

Assiste razão ao Ministério Público. Quanto à prática do crime de
ameaça (art. 147 do CP), operou-se a prescrição, pois possui pena
máxima in abstrato inferior a um ano, e prescreve em três anos, nos
termos do art. 109, inciso VI do Código Penal. Tal lapso já transcorreu,
sem que tenha ocorrido nenhuma causa interruptiva e sem que tenha
sido proposta a respectiva ação penal.
Além disso, quanto à prática delitiva de injúria (art. 140 do CP), operou-
se a decadência, pois não houve ajuizamento de queixa-crime, já tendo
igualmente transcorrido o prazo legal (de seis meses) para a vítima fazê-
lo, nos termos ditados pelos artigos 145, do CP, e 38, do CPP.
Reconheço assim, que ocorreu à extinção da punibilidade do agente,
conforme disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
impossibilitando ao Estado se pronunciar sobre o mérito da culpa do
autor do fato. Tal reconhecimento deve ser declarado a qualquer tempo,
mesmo de ofício, ex vi do artigo 61 do CPP.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DENIS DERKIAN
CONCEIÇÃO SILVA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão
punitiva estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP,
bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao
delito de injúria, descrito no art. 140, do CP.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se parra o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ.
P. R. I. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 27 de dezembro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Respondendo Pelo 2°JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

003 - 0010546-88.2011.8.23.0010
Nº antigo: 0010.11.010546-6
Indiciado: V.P.
 Proc. n.° 0010.11.010546-6

SENTENÇA

Tratam os autos de Inquérito Policial instaurado em desfavor de
VALDOMIRO PEREIRA, para apurar prática, em tese, do crime de
ameaça, havido no âmbito doméstico e familiar, cometidos contra
ALCIONE PEREIRA DE LIMA, em razão dos fatos ocorridos no dia
08/12/2010.

O Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade, pois
aduziu a ocorrência da prescrição quanto ao delito tratado nos autos (fls.
34).

É em síntese o relatório. DECIDO.

Quanto à prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), operou-se a
prescrição, pois possui pena máxima in abstrato inferior a um ano, e
prescreve em três anos, nos termos do art. 109, inciso VI do Código
Penal. Tal lapso já transcorreu, sem que tenha ocorrido nenhuma causa
interruptiva e sem que tenha sido proposta a respectiva ação penal.

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

Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDOMIRO
PEREIRA pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao delito descrito no art. 147 do CP, de que trata estes
autos.

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

P. R. I. Cumpra-se.

Boa Vista-RR, 27 de dezembro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Respondendo Pelo 2º JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

004 - 0001838-15.2012.8.23.0010
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Nº antigo: 0010.12.001838-6
Indiciado: R.O.S.
 IP N.°: 0010.12.001838-6

SENTENÇA

Trata-se de autos de Inquérito Policial instaurado em desfavor de
ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS para apurar prática, em tese, dos
crimes de injúria e da contravenção penal de perturbação da
tranquilidade, havidos no âmbito doméstico e familiar, cometidos contra
CINTIA CAROLINE EDUARDO XAVIER, fatos ocorridos em 28/04/2011
(fls. 03).

O Ministério Público, se manifestou pela extinção da punibilidade, pois
aduziu a ocorrência da prescrição quanto ao crime de perturbação da
tranquilidade e ainda, da decadência de queixa-crime quanto ao delito
de injúria tratado nos autos (fls. 33 e 34).

É o relatório. DECIDO.

Assiste razão ao Ministério Público. Quanto à prática do crime de
perturbação da tranquilidade (art. 42 da LCP), operou-se a prescrição. O
crime de perturbação da tranquilidade possuem pena máxima in abstrato
inferior a um ano, e prescreve em três anos, nos termos do art. 109,
inciso VI do Código Penal. Tal lapso já transcorreu, sem que tenha
ocorrido nenhuma causa interruptiva e sem que tenha sido proposta a
respectiva ação penal.

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

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

Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBERTO OLIVEIRA
DOS SANTOS pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao delito descrito no art. 65, da LCP, de que trata estes
autos, bem como, pela DECADÊNCIA doo direito de queixa-crime
quanto ao delito descrito no art. 140, do CP.

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

P. R. I. Cumpra-se.

Boa Vista-RR, 27 de dezembro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Respondendo Pelo 2°JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

005 - 0006887-03.2013.8.23.0010
Nº antigo: 0010.13.006887-6
Indiciado: E.C.C.
 AUTOS N.° 0010.13.006887-6
SENTENÇA

Trata-se de autos de Inquérito Policial instaurado em desfavor de
EVANDRO CALDAS DA COSTA para apurar a prática, em tese, do
crime de injúria e da contravenção penal de vias de fato, havido no
âmbito doméstico e familiar, cometidos contra MARIA ELIZABEHT KING
FARIAS, fatos ocorridos no dia 18/02/2013.
O Ministério Público às fls. 52 e 53 se manifestou pela extinção da
punibilidade, pois aduziu a ocorrência da prescrição quanto a
contravenção penal de vias de fato e da decadência do direito de queixa-
crime quanto ao delito de injúria. É o relatório. DECIDO.
Assiste razão ao Ministério Público. Quanto à prática da contravenção
penal de vias de fato (art. 21 do LCP), de fato se operou em prescrição,
pois a mencionada contravenção possui pena máxima in abstrato inferior
a um ano, e prescreve em três anos, nos termos do art. 109, inciso VI do
Código Penal. Tal lapso já transcorreu, sem que tenha ocorrido
nenhuma causa interruptiva e sem que tenha sido proposta a respectiva
ação penal.
Quanto à prática delitiva de injúria (art. 140 do CP), operou-se a
decadência, pois não houve ajuizamento de queixa-crime, já tendo

igualmente transcorrido o prazo legal (de seis meses) para a vítima fazê-
lo, nos termos ditados pelos artigos 145, do CP, e 38, do CPP.
Reconheço assim, que ocorreu à extinção da punibilidade do agente,
conforme disposto no antigo art. 107, inciso IV, do Código Penal,
impossibilitando ao Estado se pronunciar sobre o mérito da culpa do
autor do fato. Tal reconhecimento deve ser declarado a qualquer tempo,
mesmo de ofício, ex vi do artigo 61 do CPP.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVANDRO CALDAS
DA COSTA, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto a contravenção penal de vias de fato, descrita no art. 21
da LCP, bem como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime
quanto ao delito de injúria, descrito no arrt. 140, do CP.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o disposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ.
P. R. I. Cumpra-se.

Boa Vista-RR, 27 de dezembro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Respondendo Pelo 2° JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

006 - 0007131-92.2014.8.23.0010
Nº antigo: 0010.14.007131-6
Indiciado: M.B.C.
 AUTOS N.° 0010.14.007131-6

SENTENÇA

Trata-se de autos de Inquérito Policial instaurado em desfavor de
MÁRCIO BATISTA CARVALHO para apurar a prática, em tese, dos
crimes de ameaça e injúria, havidos no âmbito doméstico e familiar,
cometidos contra MARIZA PEREIRA DA SILVA, fatos ocorridos em
24/06/2013, à fl. 03.
O Ministério Público às fls. 16 e 17 se manifestou pela extinção da
punibilidade, pois aduziu a ocorrência da prescrição quanto ao delito de
ameaça, bem como a decadência do direito de queixa-crime quanto ao
delito de injúria.
É o relatório. DECIDO.
Assiste razão ao Ministério Público. Quanto à prática do crime de
ameaça (art. 147 do CP), operou-se a prescrição, pois possui pena
máxima in abstrato inferior a um ano, e prescreve em três anos, nos
termos do art. 109, inciso VI do Código Penal. Tal lapso já transcorreu,
sem que tenha ocorrido nenhuma causa interruptiva e sem que tenha
sido proposta a respectiva ação penal.
Além disso, quanto à prática delitiva de injúria (art. 140 do CP), operou-
se a decadência, pois não houve ajuizamento de queixa-crime, já tendo
igualmente transcorrido o prazo legal (de seis meses) para a vítima fazê-
lo, nos termos ditados pelos artigos 145, do CP, e 38, do CPP.
Reconheço assim, que ocorreu à extinção da punibilidade do agente,
conforme disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
impossibilitando ao Estado se pronunciar sobre o mérito da culpa do
autor do fato. Tal reconhecimento deve ser declarado a qualquer tempo,
mesmo de ofício, ex vi do artigo 61 do CPP.
Destarte, com fulcro nos arts. 61, do CPP, e 107, inciso IV, do Código
Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MÁRCIO BATISTA
CARVALHO pela ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva
estatal quanto ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP, bem
como, pela DECADÊNCIA do direito de queixa-crime quanto ao delito de
injúria, descrito no art. 140, do CP.
ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas devidas,
atentando-se para o dispposto na Portaria n.º 112/2010-CGJ.
P. R. I. Cumpra-se.
Boa Vista-RR, 27 de dezembro de 2017.

JAIME PLÁ PUJADES DE ÁVILA
Juiz de Direito
Respondendo Pelo 2°JVDFCM
Nenhum advogado cadastrado.

Comarca de Caracarai
Não houve publicação para esta data

Boa Vista, 28 de dezembro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico ANO XX - EDIÇÃO 6120 31/45



Comarca de Mucajai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Rorainópolis
Não houve publicação para esta data

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

Comarca de Alto Alegre
Não houve publicação para esta data

Comarca de Pacaraima
Não houve publicação para esta data

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMAMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

Expediente de 27DEZ2017

PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL

PORTARIA Nº 1.224, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Tornar sem efeito a Portaria n.º 1161/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 6113, de 18DEZ2017.

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

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD 
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-

PORTARIA Nº 1.225, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Conceder à Promotora de Justiça, Dra. CLÁUDIA CORREA PARENTE,  04 (quatro) dias de férias, anteriormente
interrompidas por meio da Portaria nº 112/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5948, de 13FEV2017, a
serem usufruídas no período de 12 a 15DEZ2017, conforme o Processo nº 901/2017 – SAP/DRH/MPRR, de
19DEZ2017, SisproWeb nº 081906052321774.

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

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD 
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-

PORTARIA Nº 1.226, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E :

Tornar sem efeito a Portaria n.º 1.198/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 6118, de 26DEZ2017.

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

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD 
Procurador-Geral de Justiça

-em exercício-
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E R R A T A S:
- Nas Portarias nº 1.217, 1.218/2017, publicadas no DJE nº 6119, de 27DEZ2017:
Onde se lê: … “, sem prejuízo de suas atuais atribuições,” ...
Leia-se: … “para responder, sem prejuízo de suas atuais atribuições,” ...

- Na Portaria nº 1.208/2017, publicadas no DJE nº 6119, de 27DEZ2017:
Onde se lê: … “ nos períodos de 08 a 18JAN2018 e de 05 a 19FEV2018.” ...
Leia-se: …  “ no período de 05 a 19FEV2018.” …

  DIRETORIA GERALDIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 1734 - DG, DE 20 DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

I  -  Autorizar o afastamento  da servidora  KERLYNNI  MISRAELLY  CAVALCANTI  MUNIZ  CAIADO ,
Assessora  Técnica,  em  face  do  deslocamento  do  município  de  São  Luiz-RR  para  o  município  de
Rorainópolis-RR no período de 27DEZ17 a 28DEZ17, com pernoite, para auxiliar os trabalhos do Promotor
de  Justiça  da  Comarca  de  Rorainópolis.  Processo  nº  1063/17  –  DA,  de  20  de  dezembro  de  2017.
SisproWeb:081906052341708.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 1735 - DG, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

Autorizar  o  afastamento do  policial  militar  SD PM VICTOR AFONSO  DA SILVA COSTA,  em face do
deslocamento  para  o  município  de  Alto  Alegre-RR  no  dia  02JAN18,  sem  pernoite,  para  realizar  os
procedimentos de segurança do Promotor de Justiça na Promotoria do referido município. Processo nº
1064/17 - DA, de 20 de dezembro de 2017. Sisproweb:081906052351762.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 1736 - DG, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

Autorizar o  afastamento do policial  militar  3º  SGT PM KEKE ROSENBERG RODRIGUES,  em face do
deslocamento  para  o  município  de  Alto  Alegre-RR  no  dia  03JAN18,  sem  pernoite,  para  realizar  os
procedimentos de segurança do Promotor de Justiça na Promotoria do referido município. Processo nº
1065/17 - DA, de 20 de dezembro de 2017. Sisproweb:081906052361725.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 1737 - DG, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

Autorizar  o  afastamento do  policial  militar  3º  SGT PM  ANGELO  SOUZA DA  SILVA  ,  em face do
deslocamento  para  o  município  de  Alto  Alegre-RR  no  dia  09JAN18,  sem  pernoite,  para  realizar  os
procedimentos de segurança do Promotor de Justiça na Promotoria do referido município. Processo nº
1066/17 - DA, de 20 de dezembro de 2017. Sisproweb:081906052371798.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 1738 - DG, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

Autorizar o afastamento do policial militar 2º SGT PM FERNANDO ROBSON LOBATO BINDA,  em face do
deslocamento  para  o  município  de  Alto  Alegre-RR  no  dia  10JAN18,  sem  pernoite,  para  realizar  os
procedimentos de segurança do Promotor de Justiça na Promotoria do referido município. Processo nº
1067/17 - DA, de 20 de dezembro de 2017. Sisproweb:081906052381751.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício

PORTARIA Nº 1746 - DG, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

I – Complementar a diária referente à Portaria nº 1713 – DG, publicada no DJE nº 6115, de 20 de dezembro
de 2017, para o servidor NILTON CEZARIO OLIVEIRA, Assessor Administrativo, em face do deslocamento
do município de São Luiz-RR para Boa Vista-RR, no dia 22DEZ17, com pernoite, para efetuar a troca do
veículo  Onix  pelo  veículo  Amarok.  Processo  nº  1052/17–DA,  de  15  de  dezembro  de  2017.
SisproWeb:081906052081790.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA
Diretor-Geral em exercício
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PORTARIA Nº 1748 - DG, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

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

R E S O L V E:

Autorizar o afastamento  dos servidores  EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR,  Oficial  de  Diligência e
JAMES  BATISTA  CAMELO,  Assessor  Administrativo/Oficial  de  Diligência  “Ad  Hoc”,  em  face  do
deslocamento para o município do Bonfim-RR no dia 27DEZ17, sem pernoite, para executarem diligência
no sentido de realizar buscas, localizar, constatar dados, notificar pessoas físicas no município. Processo nº
1070/17 – DA, de 26 de dezembro de 2017. SisproWeb:081906052551770.

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

BAIRTON PEREIRA SILVA 
Diretor-Geral em exercício

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PE Nº 30/2017

O Ministério Público do Estado de Roraima torna público aos interessados o  RESULTADO  do Processo
Licitatório na modalidade  Pregão,  forma  Eletrônica, nº 30/2017,  Processo Administrativo nº 922/2017 –
D.A.,  com julgamento das propostas por  MAIOR DESCONTO  por  LOTE  (itens 1 e 2),  cujo objeto é a
contratação de empresa,(s) especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva
e corretiva, com fornecimento de peças dos condicionadores de ar dos veículos do Ministério Público de
Roraima, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

LOTE ( itens 1 e 2)

 ITEM EMPRESA VENCEDORA MAIOR DESCONTO
PROPOSTO

VALOR COM
DESCONTO RESULTADO

1 PESSOA E SILVA LTDA- ME
(CNPJ 09.650.154/0001-01)

22,42% R$ 21.722,40 Adjudicado e
Homologado2 19,25% R$ 24.225,00

Valor total do lote: R$ 45.947,40

Valor total da licitação: R$ R$ 45.947,40

Boa Vista, 27 de dezembro de 2017.

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPRR

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PE Nº 30/2017

O Ministério Público do Estado de Roraima torna público aos interessados o  RESULTADO  do Processo
Licitatório na modalidade  Pregão,  forma  Eletrônica, nº 30/2017,  Processo Administrativo nº 922/2017 –
D.A.,  com julgamento das propostas por  MAIOR DESCONTO  por  LOTE  (itens 1 e 2),  cujo objeto é a
contratação de empresa,(s) especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva
e corretiva, com fornecimento de peças dos condicionadores de ar dos veículos do Ministério Público de
Roraima, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

LOTE ( itens 1 e 2)

 ITEM EMPRESA VENCEDORA MAIOR DESCONTO VALOR COM RESULT ADO
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PROPOSTO DESCONTO

1 PESSOA E SILVA LTDA- ME
(CNPJ 09.650.154/0001-01)

22,42% R$ 21.722,40 Adjudicado e
Homologado2 19,25% R$ 24.225,00

Valor total do lote: R$ 45.947,40

Valor total da licitação: R$ R$ 45.947,40

Boa Vista, 27 de dezembro de 2017.

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPRR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 406/2017 – D.A.

OBJETO :
contratação de instituição sem fins  lucrativos,  que tenha por  objetivo  a  assistência  ao
adolescente e jovem e oferecimento de educação profissional, com disponibilização de até
20 (vinte) aprendizes.

FUND. LEGAL: Art. 25, caput, da lei 8.666/1993

CONTRATADO: Centro de Integração Empresa Escola – CIEE (CNPJ 61.600.839/0001-55)

VALOR: R$ 810.312,46 (oitocentos e dez mil, trezentos e doze reais e quarenta e seis centavos)

RATIFICAÇÃO: Alessandro Tramujas Assad
Procurador-Geral de Justiça - Em exercício

DATA DA 
ASSINATURA: 27 de dezembro de 2017

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPRR

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 1.068/2017 – D.A.

OBJETO :

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  manutenção
preventiva, preditiva e corretiva em 02 (dois) elevadores no edifício-sede da Procuradoria-
Geral  de Justiça de Roraima – MPRR, situado a Avenida Santos Dumont,  710 – São
Pedro e, em 01 (uma) plataforma elevatória no Espaço da Cidadania, edifício situado a
avenida Ville Roy, 558 – Centro, ambos os prédios localizados na capital Boa Vista-RR,
conforme Termo de Referência, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias.

FUND. LEGAL: art. 24, IV, da lei 8.666/1993

CONTRATADO: ELEVADORES OTIS LTDA. 
(CNPJ 29.739.737/0026-60)

VALOR: R$ 65.000,00) sessenta e cinco mil reais.

RATIFICAÇÃO: Alessandro Tramujas Assad
Procurador-Geral de Justiça - Em exercício

DATA DA 
ASSINATURA: 27 de dezembro de 2017

DANIEL ARAÚJO OLIVEIRA
Presidente da CPL/MPRR
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TABELIONATO DO 1º OFÍCIO 
 
Expediente de 27/12/2017 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
Pelo presente edital, o 1º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA localizado à 
Av. Ville Roy, 5636 em Boa Vista - Roraima FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas 
que tem em seu poder títulos apontados para protesto, com as seguintes características: 
 
Prot: 525555 - Título: DSI/0747599 - Valor: 550,89 
Devedor: ACLILAB ANALISES CLINICAS LABO 
Credor: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 
 
Prot: 525469 - Título: DV/22047/15 - Valor: 987,00 
Devedor: ADRIANA DIAS REIS 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525465 - Título: DV/22036/15 - Valor: 2.541,00 
Devedor: ADRIANO FARIAS DE OLIVEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525544 - Título: DMI/090225/003 - Valor: 257,48 
Devedor: ALAMIR LIMA BARROS 44708459220 
Credor: OPP IND TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDI 
 
Prot: 525545 - Título: DMI/032100A - Valor: 321,49 
Devedor: ALAN PITER MAR DA SILVA 00072925205 
Credor: F W DISTRIBUIDORA LTDA. 
 
Prot: 525592 - Título: DMI/5818/01 - Valor: 542,57 
Devedor: ALCANTARA E ALCANTARA 
Credor: FREECOOK BRASIL - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 
 
Prot: 525575 - Título: CDA/22.037 - Valor: 2.160,14 
Devedor: ALCEMAR CASSIANO EUGENIO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525455 - Título: DV/22012/16 - Valor: 1.000,00 
Devedor: ANA KAROLINE BATISTA MELO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525456 - Título: DV/22013/16 - Valor: 1.970,00 
Devedor: ANA KAROLINE BATISTA MELO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525581 - Título: CDA/33.694 - Valor: 1.458,91 
Devedor: ANDERSON MARTINS MARCHETTI 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525467 - Título: DV/22044/15 - Valor: 806,00 
Devedor: ANTONIO CARLOS QUEIROZ 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525513 - Título: CDA/2014121919 - Valor: 2.051,04 
Devedor: ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525499 - Título: CDA/2010045608 - Valor: 491,71 
Devedor: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
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Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525516 - Título: CDA/2010042128 - Valor: 231,35 
Devedor: ANTONIO ROMARIO DE MORAES CARVALHO 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525633 - Título: CDA/17.600 - Valor: 1.195,13 
Devedor: BERCIDIO FEIO PAMPLONA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525261 - Título: CDA/25216000188 - Valor: 13.850,12 
Devedor: BETA CONSTRUCOES LTDA - EPP 
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ 
 
Prot: 525593 - Título: DMI/120/1117 - Valor: 600,00 
Devedor: BEZERRA E NETO LTDA ME 
Credor: C CARDOSO DA SILVA ME 
 
Prot: 525584 - Título: CDA/15.467 - Valor: 23.110,78 
Devedor: CAMALEAO AUTO PECAS SERVICOS E COMERCIO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525584 - Título: CDA/15.467 - Valor: 23.110,78 
Devedor: IVON ALVES DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525584 - Título: CDA/15.467 - Valor: 23.110,78 
Devedor: ELIOMARIO DA SILVA PEIXOTO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525585 - Título: CDA/20.178 - Valor: 779,22 
Devedor: CAMALEAO AUTO PECAS SERVICOS E COMERCIO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525585 - Título: CDA/20.178 - Valor: 779,22 
Devedor: IVON ALVES DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525585 - Título: CDA/20.178 - Valor: 779,22 
Devedor: ELIOMARIO DA SILVA PEIXOTO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525625 - Título: CDA/19.153 - Valor: 2.120,61 
Devedor: CARLOS FILHO RAMALHO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525634 - Título: CDA/20.338 - Valor: 1.692,34 
Devedor: CASARÃO MOVEIS E AMBIENTE LTDA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525634 - Título: CDA/20.338 - Valor: 1.692,34 
Devedor: POLIHANA DA SILVA CARDOSO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525634 - Título: CDA/20.338 - Valor: 1.692,34 
Devedor: LIVIA KARINNE FERREIRA LIRA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525635 - Título: CDA/20.339 - Valor: 17.337,28 
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Devedor: CASARÃO MOVEIS E AMBIENTE LTDA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525635 - Título: CDA/20.339 - Valor: 17.337,28 
Devedor: POLIHANA DA SILVA CARDOSO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525635 - Título: CDA/20.339 - Valor: 17.337,28 
Devedor: LIVIA KARINNE FERREIRA LIRA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525459 - Título: DV/22016/15 - Valor: 1.394,00 
Devedor: CHARKLES SMITH SANTOS RODRIGUES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525444 - Título: DMI/0902119 01 - Valor: 975,84 
Devedor: CINTIA PRADO SOUZA EPP 
Credor: GRENDENE S/A 
 
Prot: 525540 - Título: DMI/0023497301 - Valor: 508,00 
Devedor: CINTIA PRADO SOUZA EPP 
Credor: GRENDENE S/A 
 
Prot: 525642 - Título: CDA/21.984 - Valor: 264,52 
Devedor: CLOVIS GUSTAVO HAIDMANN ANTONIO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525604 - Título: DMI/158/1117 - Valor: 1.410,00 
Devedor: CUNHA E NASCIMENTO LTDA - ME 
Credor: C CARDOSO DA SILVA ME 
 
Prot: 525644 - Título: CDA/22.152 - Valor: 171,02 
Devedor: DIEGO SILVA ABREU 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525452 - Título: DV/22005/15 - Valor: 894,00 
Devedor: DIELSON IMBIRIBA FERREIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525462 - Título: DV/22022/14 - Valor: 1.260,00 
Devedor: DILERMANDO PIRES DE SOUZA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525583 - Título: CDA/17.288 - Valor: 22.776,36 
Devedor: DROGARIA BIG FARMA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525583 - Título: CDA/17.288 - Valor: 22.776,36 
Devedor: ISRAEL CHAGAS MONTEIRO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525583 - Título: CDA/17.288 - Valor: 22.776,36 
Devedor: ALBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525511 - Título: CDA/2014121552 - Valor: 243,05 
Devedor: EDMILSON RODRIGUES 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
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Prot: 525609 - Título: DMI/4548 - Valor: 2.396,73 
Devedor: EDMILSON SOUSA SILVA 
Credor: RIBEIRO CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L 
 
Prot: 525590 - Título: DMI/278985 - Valor: 434,86 
Devedor: ELOAR SERVICOS E COMERCIO DE TERRAPLANAGEM LT 
Credor: MOCAPEL AUTO POSTO LTDA 
 
Prot: 525460 - Título: DV/22019/15 - Valor: 2.935,00 
Devedor: ELZA ALINE MELO VIEIRA DE SOUZA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525461 - Título: DV/22020/15 - Valor: 679,00 
Devedor: ELZA ALINE MELO VIEIRA DE SOUZA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525520 - Título: DMI/954601 - Valor: 364,48 
Devedor: EUILHAN ARAUJO RODRIGUES 
Credor: REFRIGERACAO J R LTDA 
 
Prot: 525506 - Título: CDA/2010002646 - Valor: 438,19 
Devedor: EURINEIA PAULINO DA SILVA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525579 - Título: CDA/22.217 - Valor: 143.915,32 
Devedor: F PURCHITO NETO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525579 - Título: CDA/22.217 - Valor: 143.915,32 
Devedor: R S DO NASCIMENTO EIRELI 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525579 - Título: CDA/22.217 - Valor: 143.915,32 
Devedor: RAONI SILVA DO NASCIMENTO 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525529 - Título: DMI/180/17 - Valor: 1.454,48 
Devedor: FREDSON BARAUNA BENTO 
Credor: MONTE RORAIMA TURISMO LTDA 
 
Prot: 525454 - Título: DV/22010/16 - Valor: 3.075,00 
Devedor: GEOVAN ESDRAS RUFINO ALMEIDA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525508 - Título: CDA/2014121796 - Valor: 783,86 
Devedor: GERALDO FERREIRA SOBRINHO 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525504 - Título: CDA/2010010274 - Valor: 196,56 
Devedor: GERTRUDES DALVIT DE MELO 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525512 - Título: CDA/2012069962 - Valor: 2.695,19 
Devedor: GLEIDSON DE ALMEIDA VASCONCELOS 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525501 - Título: CDA/2010043120 - Valor: 2.148,58 
Devedor: IVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
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Prot: 525502 - Título: CDA/2010013808 - Valor: 266,61 
Devedor: IVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525503 - Título: CDA/2010013804 - Valor: 1.249,09 
Devedor: IVALDO PEREIRA DE ALMEIDA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525587 - Título: DMI/033466-E - Valor: 115,23 
Devedor: IZOLINA DOS SANTOS JUSTINO 
Credor: RONALDO CEZAR VILELA 
 
Prot: 525610 - Título: DMI/4761 - Valor: 2.754,64 
Devedor: JAYNNE FEITOSA DE OLIVEIRA 
Credor: RIBEIRO CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L 
 
Prot: 525514 - Título: CDA/2012069640 - Valor: 1.735,82 
Devedor: JOCIMAR OLIVEIRA ALVES - ME 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525510 - Título: CDA/2014121372 - Valor: 1.901,29 
Devedor: JOSE CLAUDIO DA SILVA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525470 - Título: DV/22048/15 - Valor: 1.490,00 
Devedor: JOSIANE DA SILVA DE OLIVEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525466 - Título: DV/22037/14 - Valor: 528,00 
Devedor: JOSINA PINTO ALVES 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525269 - Título: CDA/25216000374 - Valor: 2.915,63 
Devedor: LIVRARIA SABER COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EP 
Credor: FAZENDA NACIONAL - DIV.ATIVA-IRPJ 
 
Prot: 525471 - Título: DV/22049/15 - Valor: 1.804,00 
Devedor: LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525603 - Título: DMI/173/1117 - Valor: 1.405,00 
Devedor: M L DOS SATOS EIRELI ME 
Credor: C CARDOSO DA SILVA ME 
 
Prot: 525463 - Título: DV/22024/15 - Valor: 984,00 
Devedor: MARCIO ROMUALDO DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525626 - Título: CDA/17.009 - Valor: 7.161,78 
Devedor: P R D GUEDES 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525626 - Título: CDA/17.009 - Valor: 7.161,78 
Devedor: PAULO ROBERTO DIAS GUEDES JUNIOR 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525519 - Título: DMI/MULTAPOM165 - Valor: 234,28 
Devedor: PALOMA GURGEL FERNANDES 
Credor: PERFORMANCE RENT A CAR EIRELI ME 
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Prot: 525636 - Título: CDA/34.199 - Valor: 677.546,25 
Devedor: PEREIRA E SOARES DISTRIBUIDORA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525636 - Título: CDA/34.199 - Valor: 677.546,25 
Devedor: RANIELY PEREIRA DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525636 - Título: CDA/34.199 - Valor: 677.546,25 
Devedor: MAURICIO SOARES DE SOUSA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525637 - Título: CDA/34.198 - Valor: 399.622,71 
Devedor: PEREIRA E SOARES DISTRIBUIDORA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525637 - Título: CDA/34.198 - Valor: 399.622,71 
Devedor: RANIELY PEREIRA DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525637 - Título: CDA/34.198 - Valor: 399.622,71 
Devedor: MAURICIO SOARES DE SOUSA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525638 - Título: CDA/34.200 - Valor: 787.614,90 
Devedor: PEREIRA E SOARES DISTRIBUIDORA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525638 - Título: CDA/34.200 - Valor: 787.614,90 
Devedor: RANIELY PEREIRA DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525638 - Título: CDA/34.200 - Valor: 787.614,90 
Devedor: MAURICIO SOARES DE SOUSA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525639 - Título: CDA/34.201 - Valor: 188.971,62 
Devedor: PEREIRA E SOARES DISTRIBUIDORA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525639 - Título: CDA/34.201 - Valor: 188.971,62 
Devedor: RANIELY PEREIRA DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525639 - Título: CDA/34.201 - Valor: 188.971,62 
Devedor: MAURICIO SOARES DE SOUSA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525640 - Título: CDA/34.202 - Valor: 640.889,55 
Devedor: PEREIRA E SOARES DISTRIBUIDORA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525640 - Título: CDA/34.202 - Valor: 640.889,55 
Devedor: RANIELY PEREIRA DA SILVA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
 
Prot: 525640 - Título: CDA/34.202 - Valor: 640.889,55 
Devedor: MAURICIO SOARES DE SOUSA 
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
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Prot: 525458 - Título: DV/22015/15 - Valor: 1.803,00 
Devedor: RAIMUNDA DE LIMA CABRAL 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525453 - Título: DV/22007/15 - Valor: 1.818,00 
Devedor: RAIMUNDO ANTONIO NUNES DA SILVA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525505 - Título: CDA/2010018686 - Valor: 437,01 
Devedor: RAIMUNDO ARAUJO VERAS NETO 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525464 - Título: DV/22025/15 - Valor: 999,00 
Devedor: RAIMUNDO NONATO DOS ANJOS BARROSO 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525468 - Título: DV/22046/15 - Valor: 3.836,00 
Devedor: RONALDO CARVALHO SOUSA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525509 - Título: CDA/2014121705 - Valor: 2.851,16 
Devedor: ROSA PEREIRA BARBOSA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525457 - Título: DV/22014/15 - Valor: 1.711,00 
Devedor: ROSILDA SANTANA FERREIRA 
Credor: LOJAS PERIN LTDA 
 
Prot: 525515 - Título: CDA/2012070177 - Valor: 2.238,00 
Devedor: ROSINEY DA SILVA SANTOS 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
Prot: 525524 - Título: DMI/028550/002 - Valor: 1.166,83 
Devedor: SABRINA VIEIRA LOPES 
Credor: RETOOK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTD 
Prot: 525498 - Título: CDA/2010045486 - Valor: 491,71 
Devedor: SANDER DOS SANTOS PINHO 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
Prot: 525500 - Título: CDA/2010044622 - Valor: 120,05 
Devedor: SULAMITA DA SILVA VENTURA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
Prot: 525482 - Título: DMI/2 - Valor: 477,70 
Devedor: TARCIA FERNANDA SANTANA JARDIM 
Credor: LUIZ ANTONIO FLAMINIO DE SOUZA NETO 
Prot: 525507 - Título: CDA/2010006752 - Valor: 367,49 
Devedor: WALTER GOMES DA SILVA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
Prot: 525517 - Título: CDA/2012070594 - Valor: 2.346,15 
Devedor: WASHINGTON SILVA DA COSTA 
Credor: MUNICIPIO DE BOA VISTA 
 
Prot: 525647 - Título: CBI/4389632087 - Valor: 46.710,18 
Devedor: WILLAME SANTOS DA COSTA 
Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 
 
 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, 27 de dezembro de 2017. (79 apontamentos). Eu 
JOZIEL SILVA LOUREIRO , Tabelião o fiz digitar e assino. 
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EDITAL DE PROCLAMAS 
 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro, 
neste Registro Civil das Pessoas Naturais - 1º Ofício da Capital de Boa Vista-RR: 
 
01) JOSÉ HELINALDO DAS CHAGAS COSTA e FERNANDA CÁSSIA CARNEIRO DE SOUZA 
ELE: nascido em Alenquer-PA, em 30/09/1971, de profissão Enfermeiro, estado civil divorciado, domiciliado 
e residente na Rua Travessa Nicolau Hostman, nº 135, Bairro: Mecejana, Boa Vista-RR, filho de JOSÉ 
SILVESTRE FERREIRA COSTA e  FRANCISCA  LEITÃO  DAS  CHAGAS  COSTA. ELA: nascida em Boa 
Vista-RR, em 23/10/1995, de profissão Atendente, estado civil solteira, domiciliada e residente na Rua 
Raimundo Penna Forte nº 1538, Bairro: Asa Branca, Boa Vista-RR, filha de JOSIAS DE SOUZA  e 
DARLENE CARNEIRO  DE  SOUZA. 
 
02) MAURÍCIO SANTOS SOARES e ILDEANY BRITO DE MELO 
ELE: nascido em Santa Maria-RS, em 24/03/1964, de profissão Comerciante, estado civil solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Das Acácias nº 540, Bairro: Jardim Primavera, Boa Vista-RR, filho de 
JUAREZ MENDES SOARES e MARIA SANTOS SOARES. ELA: nascida em Lago da Pedra-MA, em 
31/01/1977, de profissão Advogada, estado civil divorciada, domiciliada e residente na Rua das Acácias nº 
540, 
Bairro: Jardim Primavera, Boa Vista-RR, filha de EXPEDITO ANTERO SILVA e MARIA DAS GRAÇAS 
BRITO SILVA. 
 
Se alguém souber de algum impedimento queira acusá-lo na forma da Lei. Boa Vista-RR, 27 de dezembro 
de 2017. JOZIEL SILVA LOUREIRO, Oficial, subscrevo e assino. 
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